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RESUMO 

O cuidado ao paciente com aneurisma cerebral é uma tarefa complexa pois, 
o início súbito de uma doença gera sentimento de insegurança e ansiedade no 
paciente e em sua família, felizmente o tratamento dos aneurismas intracranianos 
sofreu uma evolução no sentido de obter melhores resultados com menores chances 
de sequelas, o que reflete positivamente nos resultados neurocirúrgicos. Neste 
caminho, o estudo tem como objetivo geralescrever relatos de experiências entre 
familiares de pacientes vítimas do diagnóstico para aneurisma cerebral no Vale do 
São Francisco e como objetivos específicos, buscamos:Identificar alterações na vida 
laboral das famílias em consequência ao diagnóstico de aneurisma cerebral do seu 
familiar; Identificar os fatores de interferência pessoais gerados pelas mudanças 
ocorridas na rotina da família do paciente com aneurisma cerebral;Analisaras 
alterações nas relações familiares após confirmação diagnóstica de aneurisma 
cerebral.Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. Foram 
realizadas visitas domiciliares e encontros no Hospital de Ensino para realização da 
pesquisa após contato telefônico prévio. Os sujeitos do estudo foram os familiares 
de pacientes com diagnóstico de Aneurisma Cerebral que residam em localidades 
próximas no total de 27 famílias. Esta pesquisa seguiu os referenciais básicos de 
autonomia, não maleficência, beneficência e justiça e os aspectos éticos conforme 
disposto na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que 
regulamenta as práticas em pesquisa com seres humanos.  Os dados quatitativos 
foram analisados por meio do programa StatisticalPackage for the Social Sciences 
(SPSS) versão 20.0.  A média das entrevistadas foi de 40,1 anos com prevalência 
do sexo feminino com 77,7%. Dos participantes a maiores eram filhos 18,5% e 
cônjuge e genitor com 14,8% cada um. 33,33% relatou ter tido sua jornada de 
trabalho afetada intensamente, e o mesmo percentual demonstrou desanimo ao 
tentar conciliar os cuidados ao seu familiar com outras tarefas da sua vida. E 44,44% 
disseram que sentem que não podem contar com outros familiares para o cuidado. A 
proximidade do parentesco mostra que a HSA influenciou na renda familiar (= 

+0,773;)e familiares mais próximos responderam que sentem-se muito ou 
intensamente desanimados na conciliação de tarefas (= +0,718). A maior 
proximidade do parentesco mostrou-se ser uma sobrecarga na prestação dos 
cuidados.  

 
 

Palavras-chave: Aneurisma cerebral; Cultura; Neurocirurgia. 
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ABSTRACT 

The care of patients with cerebral aneurysm is a complex task because the 
sudden onset of a disease generates feelings of insecurity and anxiety in the patient 
and his family, fortunately the treatment of intracranial aneurysms has evolved in 
getting better results with less chance sequelae, which reflects positively on 
neurosurgical results. In this way, the study has the general objective write reports of 
experiences among relatives of patients victims of diagnosis for brain aneurysm in 
the São Francisco Valley and specific objectives seek to: Identify changes in working 
life of families due to the diagnosis of cerebral aneurysm your family; Identify the 
personal interference factors generated by changes in the patient's family routine 
with cerebral aneurysm; Analyze changes in family relationships after its diagnosis of 
cerebral aneurysm. This is a descriptive study with a quantitative approach. Were 
conducted home visits and meetings at the Teaching Hospital to carry out the 
research after prior telephone contact. Study subjects were the relatives of patients 
diagnosed with Cerebral Aneurysm residing in nearby locations totaling 27 families. 
This study followed the basic references of autonomy, non-maleficence, beneficence 
and justice and ethical aspects as provided in Resolution 466/2012 of the National 
Health Council (CNS), which regulates the practices in human research. Quantitative 
data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 20.0. The average of the respondents was 40.1 years with a female with 
77.7%. The larger the participants were children and 18.5% spouse and parent with 
14.8% each. 33.33% reported having your workday intensely affected, and the same 
percentage showed dismay when trying to reconcile the care of her family with other 
tasks of your life. And 44.44% said they feel they cannot rely on other family 
members for care. The closeness of the relationship shows that the HSA influence on 
family income (ρ = +0.773;) and close family members said they feel very strongly 
discouraged or in the reconciliation tasks (ρ = +0.718). The closer the relationship 
proved to be a burden in providing care. 
 

Keywords: brain aneurysm; culture; Neurosurgery. 
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1 INTRODUÇÃO 

               É grande o contingente de pacientes acometidos com Doenças 

Cerebrovasculares (DCV). No ano de 2004, as DCV foram responsáveis por 

9,7% dos óbitos, sendo a segunda causa de mortalidade a nível mundial. De 

acordo com estimativas recentes, existe uma tendência ao aumento 

progressivo do número de óbitos por DCV, a estimativa é que em 2030, o 

percentual chegue a 12,1% da mortalidade mundial (PONTES-NETO, 2009). 

Além disso, a DCV quase sempre repercute nas atividades de vida diária e 

produtivas do homem, acarretando implicações em termos econômicos e 

sociais. Estes dados revelam a importância social e econômicas das DCV, bem 

como sua interferência negativa sobre a qualidade de vida do paciente e de 

sua família (CARDOSO, 2010). 

Os Aneurismas cerebrais são dilatações localizadas na parede da 

artérias, geralmente situadas no polígono de Wills. Podem ser congênitos, 

traumáticos, artioescleróticos (KNIHS; FRANCO, 2005; LOUREIRO, 2007). A 

faixa etária mais acometida pela ruptura de aneurismas varia dos 30 aos 60 

anos de idade, tendo pico de incidência na quinta década de vida, com maior 

ocorrência no sexo feminino (KNIHS; FRANCO, 2005; LOUREIRO, 2007). 

As manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes após a ruptura 

de aneurisma cerebral é o resultado do extravasamento agudo de sangue 

dentro do espaço subaracnóideo, sendo a causa mais comum de hemorragia 

não traumática subaracnoidea. A mortalidade é alta neste grupo de pacientes 

onde metade destes falecem antes mesmo de terem acesso a atendimento 

hospitalar (KNIHS; FRANCO, 2005; PONTES-NETO, 2009; TURCATOet al, 

2006).  

O tratamento ideal vai depender da condição do paciente, da anatomia 

do aneurisma e da habilidade do cirurgião, devendo ser considerado a história 

natural da condição (GREENBERG, 2013). Dentre os principais fatores de risco 

para ruptura estão a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o estresse 

constante, tais fatores causam o aumento da força do fluxo sanguíneo, 
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principalmente na bifurcação entre as artérias, localização comum dos 

aneurismas (KNIHS; FRANCO, 2005). 

Dentro do tratamento dos aneurismas cerebrais, houve uma evolução 

que reflete positiva e diretamente nos resultados neurocirúrgicos. Para os 

aspectos técnicos, existe consenso entre os profissionais da área sobre a 

importância daqueles relativos à diminuição da retração cerebral e a criação de 

espaço que resultem em melhor visualização e manipulação das estruturas que 

estão envolvidas na patologia (PELLETIER et al, 2002). Os procedimentos 

cirúrgicos tem como objetivo evitar a ruptura ou aumento dos aneurismas, ao 

mesmo tempo, preservando todos os vasos normais e minimizando a 

incidência de lesões nos tecidos cerebrais e nervos cranianos (GREENBERG, 

2013).  

Ao receber o diagnóstico desta patologia, o paciente e seus familiares 

necessitam enfrentar as expectativas para a realização do procedimento 

cirúrgico, geralmente é o tratamento indicado. Além disso, precisa lidar com o 

momento que segue à cirurgia, este é marcado pelas vivências iniciais das 

alterações na imagem corporal, pela necessidade de recuperação e por 

preocupações com o futuro (PELLETIER et al, 2002; VERISSIMO, 2005). 

Recomenda-se que a investigação de um possível quadro clínico de depressão 

seja investigado em todos os pacientes, para que a intervenção adequada seja 

rapidamente instituída (PELLETIER et al, 2002). 

Especificamente nos casos de pacientes que passam por uma 

neurocirurgia, em decorrência de um aneurisma cerebral, muitas vezes 

necessitam de um longo período de internação. Neste período, a família 

organiza-se para acompanhar a recuperação de seu familiar modificando 

muitas vezes sua rotina de forma drástica (KNIHS; FRANCO, 2005). 

O cuidado ao paciente com aneurisma cerebral é uma tarefa complexa 

pois, o início súbito de uma doença gera sentimento de insegurança e 

ansiedade no paciente e em sua família, levando a indagações como: O que 

aconteceu? Vou precisar operar a cabeça? Será perigoso?  
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O significado da doença para o paciente e para a sua família inclui as 

dimensões culturais, sociais e psicológicas dos problemas de saúde e do 

contexto em que aparece. Cada família pode ser considerada como uma 

pequena unidade da sociedade, com sua própria organização e visão de 

mundo (PINTO, 2000). 

A família por ser uma instituição social que influencia fortemente um 

indivíduo, poderá determinar o sucesso ou o fracasso da vida do paciente. Se é 

uma instituição, qualquer disfunção em um dos elementos como a doença, 

reflete nos demais componentes deste sistema, produzindo mudança em toda 

a família (PINTO, 2000). 

Em decorrência dos argumentos expostos e considerando a realidade 

de grande demanda desta patologia nesta região, a pergunta que norteou esse 

estudo é:O diagnóstico de aneurisma cerebral causa perturbação no seio 

familiar? Como pressupostos do estudo, considera-se que o uso de 

ferramentas tecnológicas vem apresentando resultados promissores dentre da 

área da biomedicina; o conhecimento dos resultados sob o ponto de vista dos 

usuários contribuirá para uma melhor abordagem a estes pacientes, bem como 

oferecerá subsídios para melhorar a assistência aos pacientes.  

Para a escolha do tema abordado, considerou-se o interesse, a 

necessidade em conhecer o tema de uma maneira mais detalhada, bem como 

poder contribuir para dados mais detalhado na área da neurocirurgia e a forma 

de abordar familiares de indivíduos com a patologia em questão. Associa-se ao 

fato de ainda não existirem dados acerca da temática, fazendo com que 

pesquisas neste campo sejam incentivadas e tomadas como referência de 

reprodutibilidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Vascularização Cerebral 

 

De uma maneira geral o Sistema Nervoso é composto por estruturas 

nobres e com funções altamente especializadas, estas necessitam de um 

elevado e permanente fluxo sanguíneo para manter os níveis de glicose e de 

oxigênio necessários para o perfeito funcionamento de todas as estruturas 

cerebrais (CRUZ, 2005). Toda a energia gerada através deste processo é 

utilizada para manutenção da integridade celular e para condução dos impulsos 

elétricos (GREENBERG, 2013). 

Estes níveis elevados são indispensáveis para sustentação do 

processo de oxidação de carboidratos e não podem, mesmo que 

temporariamente, serem mantidos por metabolismo anaeróbio, a atividade 

funcional encefálica depende da manutenção deste processo(CRUZ, 2005). A 

quebra deste mecanismo por cerca de cinco minutos já repercutem com lesões 

irreversíveis (CHAVES 2006; GREENBERG, 2013). 

O fluxo sanguíneo cerebral é superado apenas pelos fluxos do rim e do 

coração. Estima-se que circule pelo encéfalo um quantidade de sangue 

próximo ao seu próprio peso.  A irrigação do encéfalo é procedente das artérias 

carótidas internas e vertebrais, na base do crânio estas artérias formam um 

polígono anastomótico, o polígono de Willis, de onde partem as principais 

artérias para a vascularização cerebral (CRUZ, 2005). 

As artérias cerebrais possuem particularidades na sua estrutura. Estas, 

possuem paredes finas, podendo ser comparadas as paredes de veias de 

mesmo calibre de outras regiões do organismo. Tal peculiaridade as tornam 

mais propensas a hemorragias (CRUZ, 2005). 

Já a circulação venosa do encéfalo, de maneira geral, não formam 

pares com as artérias, são maiores e mais calibrosas. Levam sua drenagem 

para os seios da dura-máter, de onde o sangue converge para as jugulares 

internas, principais responsáveis pela drenagem venosa do encéfalo. A 

circulação venosa é mais lenta do que a arterial em decorrência do maior leito 
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venoso. A pressão venosa do encéfalo é muito baixa e varia muito pouco em 

função da distensibilidade das veias e seios (CRUZ, 2005). 

 

2.2Hemorragia Subaracnóidea e Aneurisma Cerebral 

 

A Hemorragia Subaracnóidea (HSA) é uma alteração neurológica e 

muitas vezes uma emergência neurocirúrgica ocasionada por um sangramento 

abrupto no espaço subaracnóideo, onde geralmente o sangue fica limitado ao 

espaço do líquido cefalorraquidiano (LRC), compreendido entre as membranas 

pia-máter e aracnoide. A ruptura de aneurismas cerebrais é a causa mais 

comum de hemorragia não traumática subaracnóidea. A mortalidade é alta 

neste grupo de pacientes (TURCATO et al, 2006; MANSUR et al, 2006; 

PONTES-NETO, 2009). A mortalidade gira em torno de 25% a 30% na primeira 

HSA, se houver uma segunda esse valor subira para 60% e poderá chegar até 

90% no caso de uma terceira (BRAGA e MELO, 2005). 

A HSA possui diversas etiologias, o traumatismo é a causa mais 

comum dentre todas. Já a HSA espontânea pode ser decorrente da ruptura de 

aneurismas cerebrais, sendo responsável por 75 a 80% dos casos 

espontâneos. Outras situações como, Malformações arteriovenosas (MAVs), 

algumas vasculites do Sistema Nervoso Central (SNC), tumores, dissecção de 

artéria cerebral, ruptura de pequenas artérias superficiais, distúrbios de 

coagulação, trombose do seio dural, uso de algumas drogas, como a cocaína, 

além de causas não determinadas também são responsáveis pela HSA 

espontânea (BRAGA e MELO, 2005; CHAVES, 2008; GREENBERG, 2013). 

A HSA aneurismática apresenta altos índices de mortalidade, 

chegando a 46% nos primeiros 30 dias, e cerca de 15% dos pacientes morrem 

antes mesmo de receberem atendimento médico. Para os pacientes 

submetidos à neurocirurgia o vasoespasmo é uma das complicações mais 

temidas com 7% de letalidade e outros 7% de déficits neurológicos graves. Já 

os pacientes que não forem submetidos ao tratamento cirúrgico o 
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ressangramento é a principal causa de morbidade e mortalidade, esta 

complicação varia de 15 a 20% em duas semanas (GREENBERG, 2013).  

Estima-se que a incidência anual de HSA aneurismática por ano seja 

de 10/100mil habitantes, isto significa dizer que no Brasil cerca de 18mil 

ocorrem a cada ano, sendo que destes 10.800 falecerão dentro do primeiro 

mês após o sangramento (BRAGA e MELO, 2005). 

Diversos fatores de risco são apontados para a HSA aneurismática, 

dentre eles os principais são: HAS e pacientes com variações diurnas de 

pressão arterial, uso de anticoncepcionais orais, abuso de substâncias como 

tabaco, cocaína e álcool, sexo feminino, história familiar de doença 

cerebrovascular, menopausa, gestação e o parto (BRAGA e MELO, 2005; 

CHAVES, 2008; JUNIOR et al, 2011; GREENBERG, 2013).  Para os tabagistas 

existe relato de um risco até dez vezes maior de apresentarem HSA (CHAVES, 

2008). 

Evidências apontam que os aneurismas cerebrais acometem cerca de 

2% da população geral, isto significa dizer que 3,6 milhões de brasileiros 

possuem aneurisma cerebral, e na metade estes rompem-se, causando a 

morte de 0,5% do total de acometidos (BRAGA e MELO, 2005; CRUZ, 2005). 

Predominam na idade adulta, variando entre 40 e 70 anos, e a rotura destes 

causando hemorragia predomina por volta dos 50 anos (PONTES-NETO, 2009; 

GREENBERG, 2013). 

O número de aneurismas cerebrais pode variar em cada indivíduo, a 

incidência de aneurismas múltiplos gira em torno de 2,5 a 44,9% (BRAGA e 

MELO, 2005). Quando ocorre HSA o comum é que apenas um dos aneurismas 

seja o responsável pelo sangramento (CRUZ, 2005; BRAGA e MELO, 2005; 

GREENBERG, 2013). Após identificado qual foi o responsável pelo 

rompimento, este deverá ser prioridade no tratamento pelo risco de ressangar 

(BRAGA e MELO, 2005; GREENBERG, 2013). 

Por se tratar de uma doença multifatorial, a patogênese dosaneurismas 

cerebrais está relacionada a um conjunto de fatores predisponentes que 

atuando ao mesmo tempo. Dessa forma, ocorre uma interação entre a 

predisposição genética e fatores ambientais e comportamentais, levando a um 
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aumento no risco de desenvolvimento de aneurismas, quando comparado ao 

risco de cada um dos fatores isolados (JUNIOR et al, 2011). 

Um aneurisma cerebral pode permanecer assintomático durante toda 

vida do paciente, fato que acontece na maioria dos casos, onde o dano mais 

severo acontece quando este rompe causando uma HSA (CHAVES, 2008). O 

risco de ruptura por aneurisma é de 2% ao ano (BRAGA e MELO, 2005). Dos 

pacientes que sofrem HSA aneurismática 50% vão a óbito nos primeiros 30 

dias após a ruptura e pelo menos 25% dos que sobrevivem adquirem graves 

sequelas neurológicas (BRAGA e MELO, 2005).  

Sua fisiopatologia exata ainda permanece em debate. Diferentemente 

dos vasos extracranianos, a túnica média das artérias cerebrais possuem 

menos elástico, a média menos músculo e a sua camada adventícia é mais 

fina, além disso a lâmina elástica interna é mais proeminente. Associados as 

fragilidades já relatadas, os grandes vasos cerebrais estão localizados dentro 

do espaço subaracnóideo com pouco tecido conjuntivo de suporte, o que pode 

predispor o indivíduo ao desenvolvimento de aneurismas (GREENBERG, 

2013). Em resumo, supõe-se que estes decorrem da presença de uma 

deficiência congênita da parede arterial cerebral, da camada média-muscular-

elástica, com um evaginação progressiva da camada íntima (BRAGA e MELO, 

2005). 

Com relação à localização dos aneurismas cerca de 80 a 90% estão 

presentes na circulação arterial anterior, oriunda da artéria carótida, os demais 

ocorrem no território das artérias vertebrobasilares na circulação posterior. 

Cerca de 20 a 30% dos pacientes apresentam aneurismas múltiplos. Assim, os 

aneurismas tem tendência a surgir nas artérias onde há uma curva na artéria 

principal, no ângulo entre está e um ramo significativo, e apontam na direção 

que a artéria principal teria seguido caso não houvesse uma curva(BRAGA e 

MELO, 2005; CRUZ, 2005; PONTES-NETO, 2009).No Brasil, os aneurismas da 

carótida comunicante posterior (BRAGA e MELO, 2005). 

Sua apresentação clínica inicial pode variar, sendo o mais comum o 

início súbito de cefaleia grave, muitas vezes acompanhada por vômitos, 

síncope, meningismo e fotofobia. Pode ocorrer perda na consciência, onde o 

paciente irá recupera-la na sequência.  Também podem ocorrer déficits focais 
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dos nervos cranianos, por exemplo diplopia e/ou ptose por compressão no 

terceiro nervo (CHAVES, 2008; GREENBERG, 2013). 

Presente em 97% dos casos a cefaleia é o sintoma mais comum, em 

geral é grave e de início súbito, muitas vezes relatada com a ―pior dor de 

cabeça da minha vida!‖. Muitas vezes a cefaleia acontece sem a presença de 

HSA sendo caracterizada como cefaleia de alerta, pois são causadas por 

aumento de aneurismas ou por hemorragias confirmadas entre as paredes 

aneurismática (CRUZ, 2005; BRAGA e MELO, 2005; GREENBERG, 2013). 

O meningismo (rigidez de nuca) frequentemente ocorre entre 6 a 24 

horas do início dos sintomas. O sinal de Kerning deverá ser testado, e será 

positivo quando o paciente refere dor na parte posterior da coxa quando se 

flexiona o joelho em 90º e depois estende-lo (BRAGA e MELO, 2005; 

GREENBERG, 2013). 

Após a HSA o paciente pode evoluir com um quadro comatoso, este 

estado é resultado de uma das seguintes condições, ou associação entre elas: 

elevação da Pressão Intracraniana (PIC), danos aos tecidos cerebrais em 

decorrência de hemorragia intraparenquimatosa, hidrocefalia, isquemia difusa, 

baixo fluxo sanguíneo cerebral devido à redução no débito cardíaco 

(GREENBERG, 2013). 

Já no exame neurológico inicial pode-se classificar o paciente de 

acordo com a escala de Hunt-Hess. Esta é o sistema clínico de classificação da 

HSA mais comumente utilizado (BRAGA e MELO, 2005; LOUREIRO, 2007). 

Após a avaliação clínica o profissional classifica o Hunt-Hess do 

paciente em Graus, para o paciente assintomático com leve cefaleia e rigidez 

de nuca a classificação será Grau 1; na presença de cefaleia moderada ou 

severa com rigidez de nuca e sem déficit neurológico, Grau 2; apresentando 

sonolência, confusão mental com déficit focal leve, Grau 3; Grau 4 para 

paciente torporoso com hemiparesia moderada a severa e Grau 5 para coma 

com postura de decerebração. Fica notório que quanto maior a classificação, 

pior será o prognóstico (BRAGA e MELO, 2005; CHAVES, 2008). 
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ESCALA DE HUNT e HESS 

Para paciente com HSA não traumática, escolha a graduação mais 
apropriada 

GRAU 1:  Assintomático, cefaleia leve, leve rigidez de nuca. 
GRAU 2: Cefaleia moderada a severa, rigidez de nuca, sem déficit 
neurológico. 
GRAU 3: Sonolência, confusão, déficit neurológico focal leve. 
GRAU 4: Torpor, hemiparesia moderada a severa. 
GRAU 5: Coma, postura de decerebração. 

Quadro 1: Apresentação da Escala de Hunt e Hess 
Fonte: Adaptada de Greenberg, 2013. 

 

Após obtenção de exame neuroradiologico também pode ser utilizada 

outra escala para avaliação, a escala de Fisher, esta baseia-se na quantidade 

de sangue acumulado nas cisternas da base, ventrículos e espaços 

subaracnóideos, vistos na tomografia computadorizada (Ver Tabela 2), para 

predizer o risco do desenvolvimento de vasoespasmo clínico e angiográfico 

(BRAGA e MELO, 2005; PONTES-NETO, 2009). 

 

ESCALA DE FISHER  

Para Hemorragia subaracnóidea 

GRAU DE DESCRIÇÃO 
I: Não detectado 
II: Difuso ou espessura ˂1mm 
III: Coágulo localizado ou espessura ˃1mm 
IV: Hematoma intracerebral ou intraventricular com ou sem sangue no 
espaço subaracnóideo. 

Quadro 2: Apresentação da Escala de Fisher 
Fonte: Adaptada de Chaves, 2008. 

 

A complicação mais temida ao paciente com aneurisma na fase aguda 

é o seu ressangramento, esta pode causar a morte em até 80% dos casos. Os 

pacientes com maior grau de de Hunt e Hess apresentam um risco aumentado 

de ressangramento. A forma ideal para prevenir esta complicação é o 

tratamento cirúrgico precoce. Por estar associado a altas taxas de 

morbimortalidade, todo paciente que apresente piora neurológica súbita deve-

se suspeitar de ressangramento ou vasoespasmo (GREENBERG, 2013). 

O vasoespasmo é um déficit neurológico isquêmico tardio pós-HSA que 

se apresenta clinicamente com confusão ou diminuição do nível de 
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consciência, às vezes com déficit focal. Na tentativa de atenuar este evento 

previne-se a hipovolemia e a anemia pós-HSA com hidratação e transfusão 

sanguínea (GREENBERG, 2013). 

 

 

2.2.1Exames complementares para diagnóstico de Aneurisma Cerebral 

 

 

O caminho para se diagnosticar aneurismas cerebrais foi desenhada a 

partir de 1927, quando com a intenção de localizar tumores cerebrais, um 

médico chamado Egas Moniz, disseca a artéria carótida cervical, injeta um 

contraste e introduz a angiografia (CRUZ, 2005). Entretanto, o grande marco 

para o tratamento endovascular foi quando vasos cerebrais foram ocluídos com 

um balão destacável acoplado à extremidade de um microcateter. Pela primeira 

vez então, se conseguiu a oclusão com sucesso de um aneurisma cerebral, 

preservando o fluxo no vaso de origem (CRUZ, 2005). 

A evolução do tratamento endovascular continua com o 

desenvolvimento de novos métodos e materiais vem proporcionando melhorias 

para às dificuldades ainda encontradas na abordagem ao tratamento dos 

aneurismas cerebrais. Esta terapia ainda apresenta limitações relacionadas à 

morfologia vascular, distúrbios vasculares, e com relação a configuração, 

tamanho e localização do aneurisma (CRUZ, 2005). 

Apesar de ocorrem resultados falso-positivo, por punções traumáticas, 

a punção lombar é o teste mais sensível para HSA. É necessário grande 

cautela neste procedimento, pois, a redução na pressão do LCR pode 

precipitar o ressangramento pelo aumento na pressão transmural. Para este 

procedimento pequena quantidade de LCR deverá ser removida 

(GREENBERG, 2013). 

A angiografia é o padrão ouro para a avaliação de aneurismas 

cerebrais. Tem 85% de sensibilidade, com baixos índices de complicações. 

Apresenta risco de isquemia cerebral de 1,3% nas primeiras 24 horas. Para a 

realização deste exame, é injetado um contraste nas artérias vertebral ou 

carótida interna e retirado uma sequência de radiografias(CRUZ, 2005). Caso 



21 
 

seja decidido pelo tratamento endovascular, este deverá ser em ato contínuo 

com a angiografia por punção (CHAVES, 2008). 

Além de auxiliar no diagnóstico, a angiografia permite o estudo 

dinâmico da circulação colateral, este fato é indispensável para o planejamento 

cirúrgico, pois, permite avaliar com detalhes a presença de outras lesões 

vasculares que eventualmente podem estar associadas (BRAGA e MELO, 

2005). 

As técnicas de diagnóstico por imagem estão em pleno 

desenvolvimento, os aneurismas, a maior causa de HSA, já podem ser 

diagnosticados pela angioTC e pela angioRN. Estas técnicas são menos 

invasivas, e também podem mostrar aneurismas de 3mm em mais de 95% dos 

casos. Estes deverão substituir a angiografia brevemente (BRAGA e MELO, 

2005). 

Exames neuroradiológicos como a Tomografia de Crânio (TC) e a 

Ressonância Nuclear Magnética (RNM) também são importantes na avaliação, 

são excelentes para avaliar a quantidade de sangue, tamanho do hematoma e 

a presença de danos ao parênquima cerebral e a hidrocefalia (CRUZ, 2005). 

A TC de alta resolução, sem contraste, consegue detectar a HSA em 

95% dos casos, esse percentual pode ser maior se o exame for feito dentro das 

primeiras 48 horas depois do sangramento, nesse momento o sangue parece 

na cor branca no filme, devido a sua alta densidade (GREENBERG, 2013).  

A TC normalmente é o primeiro exame realizado na suspeita 

diagnóstica, tanto pela disponibilidade nos serviços de saúde como por ser um 

excelente método para confirmação diagnóstica, além de ser útil para avaliação 

do prognóstico e para orientação terapêutica. Pela localização do sangramento 

também é possível identificar a provável localização do aneurisma, por 

exemplo, uma HSA no ângulo pontocerebelar ou no 4º ventrículo é um forte 

indício de ruptura de aneurisma da artéria cerebelar inferior posterior (BRAGA 

e MELO, 2005). 

A RNM apresenta, nestes tempos modernos, cada vez utilização em 

substituição a TC na avaliação inicial. A TC ainda é muito utilizada por diversos 

fatores dentre eles: facilidade para realização em pacientes instáveis 

hemodinamicamente; maior disponibilidade nos serviços de saúde pelo seu 

custo menor do que a RNM (GREENBERG, 2013). 
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2.2.2 Possíveis perspectivas de tratamento para o Aneurisma Cerebral 

 

 

Não existe um tratamento ideal para os aneurismas cerebrais, e esta 

atualmente é a questão cientifica mais inquietante para os neurocirurgiões 

(CHAVES, 2008). Os possíveis tipos de tratamentos utilizados para esta 

patologia são o conservador, cirúrgico, endovascular e combinado (BRAGA e 

MELO, 2005). O melhor tratamento deverá levar em consideração as 

condições clínicas do paciente, a localização anatômica do aneurisma e da 

habilidade do cirurgião. Atualmente, embora ainda controverso, o tratamento 

endovascular deve ser considerado logo no início para aneurismas rotos que 

podem ser tratados (GREENBERG, 2013).  

Algumas literaturas ainda preferem indicar o tratamento cirúrgico como 

primeira opção, embasado no fato de que a técnica neurocirúrgica está muito 

desenvolvida, com ótimos resultados, e baixas taxas de morbidade e 

mortalidade geral. Além disso os custos elevados do tratamento endovascular 

impedem a propagação desta técnica de maneira mais ampla, além disso 

apresenta uma taxa de mortalidade e morbidade em torno de 1 a 8% (BRAGA 

e MELO, 2005). 

É fundamental que o tratamento clínico inicial seja continuado de 

maneira efetiva durante todo o tempo, isto é, a pressão arterial deverá ser 

controlada rigorosamente, administração de bloqueadores dos canais de cálcio 

e emolientes fecais, e, repouso no leito (BRAGA e MELO, 2005; GREENBERG, 

2013). 

Apesar do tratamento endovascular ter evoluído bastante nos últimos 

anos, a clipagem cirúrgica ainda é considerada por muitas instituições como a 

melhor opção para o tratamento. Para que se tenha resultados satisfatórios 

com a utilização desta técnica é necessário o diagnóstico precoce, seguido 

pela abordagem neurocirúrgica no menor intervalo de tempo possível, para 

diminuir o risco de ressangramento e instituir uma terapia vigorosa para 

prevenção do vasoespasmo. No entanto nem sempre será possível uma 

abordagem precoce, pois a conduta dependerá da condição clínica do 
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paciente, realizada através da escala de Hunt-Hess (CHAVES, 2008; 

GREENBERG, 2013). 

Para o tratamento cirúrgico existem algumas opções, como a 

colocação de grampos no colo aneurismático, excluindo assim o aneurisma da 

circulação sem a oclusão de vasos normais, esta é considerada o padrão ouro 

cirúrgico. Outra opção é o envolvimento ou revestimento do aneurisma, está 

situação é reservada para situações em que há pouco a ser feito, por exemplo, 

em casos de aneurismas fusiformes no tronco basilar, ou aneurismas com 

ramos significativos com origem na cúpula ou em parte do colo dentro do seio 

cavernoso (GREENBERG, 2013). 

Para pacientes jovens, aneurismas na bifurcação da artéria cerebral 

média, aneurismas gigantes, que apresentem sintomas produzidos em 

decorrência de efeito de massa, com colo aneurismático amplo e com 

enchimento residual do aneurisma após a colocação de espirais tem indicação 

de utilização de grampos. Já para o uso de espirais tem-se as seguintes 

indicações: idosos com mais de 75 anos, aneurismas rotos inacessíveis, 

aneurismas da circulação posterior e pacientes em uso de Clopidogrel, este é 

indicado para a prevenção de eventos aterotrombóticos e tromboembólicos 

(GREENBERG, 2013). 

Apesar de amplamente difundida a cirurgia precoce, as indicações para 

esta  abordagem se baseia nos seguintes pontos: elimina o risco de 

ressangramento, quando bem sucedida; ajuda no tratamento de vasoespamo, 

este ocorre entre sexto e oitavo dia pós-HSA, permitindo a indução da 

hipertensão arterial e expansão volumétrica sem o risco de romper o 

aneurisma; e possui uma mortalidade global baixa (CHAVES, 2008; 

GREENBERG, 2013).  Já os argumentos para contra indicar esta prática são: 

os processos inflamatórios e edemas cerebrais são mais graves no período 

imediato da HSA; alguns coágulos ainda não sofreram lise o que impede o 

procedimento cirúrgico; possui maior risco de ruptura neste período; e 

apresenta maior índice de vasoespamo causado pelo trauma mecânico nos 

vasos (GREENBERG, 2013). 
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Como não existe uma fórmula mecânica para definir a realização 

precoce do procedimento, o neurocirurgião se baseia na boa condição clínica 

do paciente, na sua condição neurológica (grau ≤3 de Hunt e Hess), 

quantidade de sangue subaracnoide, instabilidade hemodinâmica como 

pressão arterial instável com crises frequentes e de difícil controle, efeito de 

massa e clínica de ressangramento (GREENBERG, 2013). 

A cirurgia tardia também é uma opção de tratamento quando nas 

seguintes situações: más condições clínicas e/ou neurológicas, aneurismas 

cujo grampeamento seja muito complicado em decorrência do seu tamanho ou 

pela sua localização necessitar de relaxamento do cérebro durante a cirurgia, 

por exemplo nos casos de aneurisma na bifurcação basilar difícil ou 

aneurismas gigantes (GREENBERG, 2013). 

Independentemente do tempo da HSA até o procedimento cirúrgico 

algumas medidas são tomadas na tentativa de fazer uma proteção cerebral por 

meio do aumento da tolerância isquêmica do SNC, as que merecem destaque 

são a administração de medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio, 

removedores de radicais livres e manitol, atenuantes dos os efeitos tóxicos da 

isquemia sem causar redução da taxa metabólica cerebral de consumo de 

oxigênio e a promoçãoda redução da energia de manutenção dos neurônios, 

neste aspecto a única medida é a hipotermia não existem medicamentos que 

tenham tal ação (GREENBERG, 2013). Além destas a hipotensão também é 

utilizada principalmente na abordagem final e durante a manipulação do 

aneurisma para a colocação dos grampos (GREENBERG, 2013). 

Para os aneurismas tratados de forma incompleta, isto quer dizer, 

aqueles que são grampeados ou obstruídos com espirais onde ainda exista 

enchimento, podem aumentar seu tamanho ou sangrar. Apesar da recidiva 

ocorrer mais frequentemente nestes casos, também pode ocorrer nos que 

foram completamente obliterados (GREENBERG, 2013). 

Apesar de tantos descompassos com relação a melhor opção, há uma 

tendência global para a realização da cirurgia precoce, pois está vem 

apresentando melhores resultados quando comparadas à cirurgia tardia. No 

entanto não se pode definir a melhor opção de forma generalizada, é preciso 
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uma avaliação individual de cada paciente e de toda sua história clínica e 

estado neurológico (GREENBERG, 2013). E para o tratamento endovascular 

ficam aqueles que não são bons candidatos a cirurgia, neste técnica além dos 

balões descartáveis também podem ser utilizados molas, polímeros e stentes 

(BRANGA e MELO, 2005). 

 

 

2.3 A família  

 

 

2.3.1 Um olhar sobre a família 

 

 

A família pode ser compreendida como uma unidade dinâmica de seres 

humanos, que interagem entre si em um determinado espaço-tempo, 

compartilham valores, crenças, saberes, práticas, sendo unidos por laços de 

consanguinidade e/ou relações de vínculos e afetos. Organizam-se numa 

unidade complexa, de ampla diversidade de estruturas e maneiras de vida 

(ELSEN, 2002; MIOTO, 1997; DECESARO; FERRAZ, 2009). Ela ainda pode 

ser entendida, como uma unidade de cuidado, apoio e responsabilidade à 

satisfação das necessidades de saúde de seus membros no quotidiano da 

dinâmica interrelacional (SILVA, 2007; MARCON et al, 2005). Um sistema 

cultural de cuidado que difere e complementa o sistema profissional, 

sendoprimeira e mais constante unidade de saúde para seus membros 

(ELSEN, 2002). 

A família é um sistema ativo em constante processo de mudança, ou 

seja, um organismo complexo que se reestrutura com o passar do tempo para 

garantir a continuidade e o crescimento psicossocial de seus membros.Esta 

pode ser definida como sendo uma categoria especial de sistema, com 

estrutura, decisões e propriedades que organizam a estabilidade e a 

mudança(SILVA, 2007). 

Silva, Gonçalves e Costa (2006), afirmam que a família é um sistema de 

interrelações dinâmicas e articuladas com os seus subsistemas individuais, 
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exercendo e sofrendo influência no meio no qual está inserido no seu processo 

de viver humano a saúde-doença no sistema familiar.  

A família constitui-se em uma estrutura complexa e dinâmica - dinâmica 

essa entendida como movimento das relações familiares que vão se 

estabelecendo no interior das famílias no decorrer de sua história (MARCON et 

al, 2005) sendo assim, um sistema aberto, hierárquico e multidimensional que 

deve ser percebido em sua dimensionalidade, intersubjetividade e 

complexidade. 

Assim, a família constitui-se num espaço de contexto interrelacional 

fundamental para o desenvolvimento, proteção e sobrevivência das suas 

unidades humanas. Lugar onde nascem os laços afetivo-proximais que unem 

seus membros e possibilita o suporte afetivo e material, necessários para o 

desenvolvimento da família. Destaca-se também como um sistema, no qual 

são apreendidos valores ético-humanitários e onde se estabelecem as relações 

inter-geracionais e os laços de solidariedade (LIBERATOet al, 2010). 

Contudo, sendo um sistema dinâmico de troca com o meio – entrada e 

saída de informações –, os contextos sociais, econômicos e demográficos 

influenciam nos padrões transacionais das funções familiares e em suas 

modificações. Surgindo daí, a necessidade de novas reconfigurações na 

estrutura familiar, refletindo em diversos modelos de famílias, sempre em 

processo de tornar-se uma nova estrutura familiar demonstrando que 

independentemente, dos arranjos e rearranjos familiares, é fundamental a 

preocupação com as interações entre seus membros (LIBERATOet al, 2010). 

No contexto nacional, predomina a família nuclear, ainda que se 

apresente também como diversificada, ao serem considerados os fatores 

socioeconômicos e culturais que a diverge em modo e em condições de viver, 

incluindo características referentes ao seu ciclo de desenvolvimento 

(CAMARANO, 2010). 

Cecagno, et al (2004) afirmam que a família nuclear é extensa e 

ramificada – ao considerarem-se as gerações -, e, possui estreitos laços 

afetivos, sendo composta de pai, mãe e filhos, e também por amigos íntimos 
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considerados parte de sua família. Assim se apresenta a rede de relações 

extensas da família.  

As transformações no sistema familiar aumentaram consideravelmente 

no último século, especialmente devido ao menor índice de natalidade, a maior 

expectativa de vida, a mudança do papel feminino, dentre outras mudanças no 

contexto socioeconômico e cultural em todo o mundo (CARTER; McGOLDRIK, 

2001). Em consequência, ―as famílias vêm se tornando cada vez menores e 

com um número maior de idosos em sua composição, favorecendo assim, ao 

aumento da prevalência de doenças crônicas e dos problemas decorrentes do 

processo de envelhecimento‖ (VALENÇA, 2011, p.48). 

Durante muito tempo, conforme aponta a ampla literatura, as mulheres 

eram as principais responsáveis pelos cuidados com os familiares doentes e 

toda família. Dedicavam-se ao cuidado doméstico em tempo integral, e podiam 

contar com a ajuda dos familiares mais jovens. Atualmente, o aumento do nível 

de escolarização e profissionalização favoreceu a entrada da mulher no 

mercado de trabalho, e esta, passou a dispor de menos tempo para o cuidado 

doméstico (CARTER; McGOLDRIK, 2001; CAMARANO, 2010). 

Essas mudanças geram dificuldades para as famílias realizarem o 

cuidado à pessoa que necessita de cuidados. Se por um lado, a entrada da 

mulher no mercado de trabalho criou melhores condições para a aquisição de 

mais recursos financeiros para custear as despesas com as demandas da 

pessoa em condição de ser cuidado, por outro lado, está passou a dispor de 

menos tempo para realizar diretamente o cuidado familiar (CAMARANO, 2010). 

Então, mediante as transformações socioeconômicas e culturais que, em 

consequência, modificam a estrutura da família, é possível afirmar que não 

existe hoje um modelo único de família no Brasil. A atual família brasileira 

assume uma variedade de configurações estruturais, a exemplo, família 

monoparental, famílias reconstituídas ou recompostas, famílias unipessoais, 

famílias homossexuais, famílias alargadas, entre outras (CARTER; 

McGOLDRIK, 2001). 

Mediante a variedade de tipos de famílias, e as especificidades que cada 

uma assume no seu processo de viver humano, compreende-se a relevância 



28 
 

de se buscar um aprofundamento nos estudos para conhecimento mais amplo 

da família, fazendo-se necessário que as profissões que atuam neste contexto, 

a exemplo, a Enfermagem, tenham um conhecimento mais abrangente acerca 

da dinâmica que rege a estrutura familiar, de modo a compreendê-la, 

desvelando o estado da arte. 

 

 

 

2.3.2 A família na compreensão sistêmica 

 

 

Na ciência do século XX, a ideia de visão de mundo holística tornou-se 

manifestada como sistêmica, e a compreensão de um fenômeno dentro do 

contexto de um todo maior que ela implica passou a ser conhecida como 

pensamento sistêmico. De acordo com Capra (2006), a principal característica 

do pensamento sistêmico é a compreensão do mundo como um todo integrado 

e não como uma coleção de partes dissociadas. As propriedades essenciais de 

sistema vivo são propriedades do todo que nenhuma das partes possui. Elas 

surgem das interações e das relações entre as partes.  

Conforme afirma Vasconcellos (2002, p. 43), o ―pensamento sistêmico é 

o novo paradigma ou a nova epistemologia da ciência, é o sentido de 

paradigma como crenças e valores dos cientistas […] no sentido da visão ou 

concepção de mundo implícita na atividade científica‖. 

 Os precursores do pensamento sistêmico foram os biólogos, que 

realçavam o entendimento dos organismos vivos como um todo integrado, 

cujas propriedades essenciais surgem das relações entre suas partes. Mais 

tarde, foi enriquecido pela psicologia de Gestalt e pela nova ciência da ecologia 

(CAPRA, 2006). 

Capra (2006) refere como principais características do pensamento 

sistêmico que os sistemas vivos constituem-se em um todo integrado cujas 

propriedades não podem ser reduzidas às das partes menores, e assim, suas 

propriedades essenciais são propriedades do todo, que nenhuma das partes 
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possui‖ (p.24), além de possuir a capacidade de deslocar a própria atenção de 

um lado para o outro entre níveis sistêmicos. Ao longo de todo o mundo vivo, é 

possível perceber sistemas aninhados dentro de outros sistemas, e ―aplicando 

os mesmos conceitos a diferentes níveis sistêmicos‖ (CAPRA, 2006, p.33). 

Antes da década de 40, o termo ―pensamento sistêmico‖ foi utilizado por 

vários cientistas, mas foram as concepções de Bertalanffy de um sistema 

aberto e de uma teoria geral dos sistemas que estabeleceram o pensamento 

sistêmico como um importante movimento científico (CAPRA, 2006). 

Ludwing Von Bertalanffy é conhecido como o autor da Teoria Geral dos 

Sistemas, um arcabouço teórico que abrange os princípios da organização dos 

sistemas vivos. A teoria foi apresentada após a Segunda Guerra Mundial e 

surgiu com a pretensão de transcender a visão compartimentada das coisas. 

Semelhante aos pensamentos de outros biólogos acreditava que os fenômenos 

biológicos exigiam novas maneiras de pensar, e assim defendia a ideia da 

necessidade de substituir os fundamentos mecanicistas da ciência pela visão 

holística.  (CAPRA, 2006). 

Ele chamou esses sistemas de abertos porque eles se mantêm em 

contínua troca de matéria com o ambiente para se manterem vivos. Nos 

sistemas abertos há interação dinâmica entre seus componentes, por diversos 

processos de interação.  Assim, ―nesses sistemas, as relações possíveis vão 

se estabelecendo à medida que vai acontecendo a interação com o ambiente‖ 

(VASCONCELLOS, 2002, p. 208). 

Ao identificar as características do estado estacionário como pertencente 

ao processo do metabolismo, Bertalanffy considera a auto-regulação como 

uma característica primordial dos sistemas abertos. Esta ideia foi aperfeiçoada 

por Ilya Prigogine trinta anos depois, no que se refere a auto-regulação de 

estruturas dissipativas (CAPRA, 2006).   

A concepção de sistemas abertos na Teoria Geral dos Sistemas com 

base na observação dos princípios sistêmicos constitui-se em um arcabouço 

teórico que possibilita a sua extensão e aplicação em diferentes campos de 

estudo. A compreensão da ciência sistêmica foi acolhida por várias áreas do 
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conhecimento científico, a exemplo, os terapeutas de família, por possibilitar a 

compreensão da família como um sistema de constante interação com o meio 

em um processo de relações-interações dinâmicas para a manutenção da 

‗homeostase‘ (SILVA, 2007).  

           A família é uma unidade que se organiza de forma hierárquica, onde o 

sistema familiar é parte de um sistema mais amplo, composto de vários 

subsistemas. Cada membro é um subsistema complexo composto de outros 

subsistemas, e a família é também uma unidade composta por subsistemas 

extensos como a vizinhança, organizações, os serviços de saúde, dentre 

outros. Um complexo de elementos sempre em interação constante (CARTER; 

McGOLDRIK, 2001). 

Para se conhecer uma família não basta direcionar o olhar de forma 

isolada para cada membro que a compõe. Implicam em reconhecer que certas 

relações acontecem entre suas partes, seus subsistemas - membros familiares 

- para que eles se estabeleçam como família. Portanto, constitui-se em um 

sistema em que qualquer alteração na vida de um dos membros afeta toda a 

família numa relação de inteireza e globalidade. Assim, o entendimento dessa 

não corresponde à soma da análise de seus; membros (CERVENY 

BERTHOUD, 2002). 

Assim, a família deve ser compreendida na dinamicidade de interações 

com os seus subsistemas e com outros sistemas. Visto que, a globalidade da 

família é circular recursiva, onde nenhum de seus membros fica isolado da 

inter-relação com o meio e com as situações que envolvem este meio 

(CERVENY BERTHOUD, 2002), e qualquer alteração em um membro afeta os 

outros membros em graus variados de intensidade. 

Nesse sentido, compreender a família sob o foco da globalidade 

conduz ao entendimento do funcionamento e reorganização desta, em 

situações que envolvem mudanças, a exemplo, quando o familiar idoso tem 

câncer. O desvio de saúde não afeta somente a pessoa idosa, não apenas ela 

terá que encarar mudanças no seu cotidiano para se ajustar a nova condição, 

mas sim todos os seus pares familiares, que de alguma forma vivenciará a 

necessidade de mudanças na sua rotina. 
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Nesse direcionamento, a família deve ser percebida sob o foco da 

contextualidade, da complexidade e da instabilidade (VASCONCELLOS, 2002), 

e o processo saúde-doença deve ser visto como causalidade circular, em uma 

dinâmica interacional cujos membros se influenciam mutuamente.  

Diante do exposto, a compreensão sistêmica da família, possibilita 

compreender, a exemplo, que a pessoa com diagnóstico de Aneurisma 

Cerebral não representa somente um corpo em situação de desvio de saúde, 

mas revela sim, um ser que no seu processo de viver humano expressa 

necessidades que vão além de um olhar biologicista, para alcançar uma visão 

que compreenda o cuidar desse ser a partir das suas inter-relações com seus 

pares familiares, visões de mundo, necessidades e realidades. 

Reforçando a compreensão acima, Silveira et al (2005) colocam que ―o 

paciente precisa ser reconhecido como integrante de uma família [...]‖ e que 

seus cuidados devem também compreender está. Salientam os autores ainda 

que ―[...] essa interação necessita envolver a equipe de enfermagem, o 

paciente e a família, considerando os aspectos físicos, emocionais, éticos, 

espirituais e sociais do cuidar‖. 

 

 

2.3.3 A família no contexto do adoecimento da pessoa por Aneurisma 

Cerebral 

 

 

O surgimento de uma patologia neurocirúrgica frequentemente surge 

de forma súbita, surpreendendo o paciente e a sua família, tudo isso é sempre 

acompanhado de condições geradoras de implicações físicas, emocionais, 

econômicas e sociais, causa complexas repercussões na vida da pessoa 

acometida com a patologia e de suas famílias, expondo-as a situações 

estressoras e de múltiplos desafios (KNIHS, 2005).Estes desencadeadores de 

uma sucessão de acontecimentos, que alteram seus papéis familiares 

pessoais-sociais e os impelem a tomada de decisões e responsabilidades 

jamais imaginadas (ANGELO, 2012). 
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Dado que é corroborado por Santos (2010) quanto enuncia em seu 

estudo que a família vivencia um grande impacto ao se deparar com a 

realidade de ter um membro familiar em situação de patologia grave, que traz 

como consequência mudanças na estruturação e dinâmica familiar.  

A convivência com o processo de adoecimento gera sentimentos de 

medo, tristeza, angústia e insegurança na família, tanto pelo comprometimento 

da doença em si, quanto pelo estigma da proximidade de morte. As famílias se 

encontram em uma situação em que toda a atenção do sistema se volta para a 

satisfação das necessidades do, e assim, interrompem o curso normal de suas 

vidas, se privam da sociedade, e passam a viver em função da promoção do 

bem-estar do outro (CARVALHO, 2008). 

Somadas a estas, a família enfrenta outras dificuldades, as de cunho 

socioeconômico, o que altera o poder aquisitivo, principalmente quando o 

membro acometido com a doença é o sujeito de provimento do sustento 

familiar (CARVALHO, 2008). 

A dificuldade financeira da família mostra-se por muitas situações: 

necessidade de abandonar o emprego, ou reduzirem a carga horária de 

trabalho, para auxiliar nos cuidados; custos elevados com medicamentos, 

alimentação, deslocamentos à assistência de saúde, e outros tratamentos 

(ARAÚJOet al, 2009).  

A família que se encontra em situação de crise pelo impacto do 

acontecimento e pela incapacidade de lidar com o problema vivencia uma 

cascata de emoções-sentimentos desfavoráveis ao seu processo de viver 

humano saudável.   Esta necessitará de apoio emocional e psicológico para 

enfrentar o problema de uma forma menos traumática (OLIVEIRA et al, 2011). 

A percepção de que algumas doenças como o câncer e doenças 

neurocirúrgicas, como os Aneurismas Cerebrais, possuem significados como 

de proximidade da morte, dirige o estreitamento de vínculos entre os familiares, 

pois entendem que, na possibilidade de perda, nada poderá ser maior do que o 

sentimento de perdoar e ser perdoado, e poder vivenciar ao lado do outro os 

seus últimos momentos (ARAÚJO et al, 2009). 
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 A falta de alternativa para enfrentar esta realidade faz emergir no 

contexto familiar forças em prol de um objetivo – a esperança da família. Motivo 

pelo qual se torna um dos campos de saberes-cuidados – profissional em 

saúde, dos mais discutidos quanto ser-si um constructo do saber-fazer 

proximal, reforçando como diz Santos (2010) a esperança frente à situação que 

se apresenta a vida da família e oferecendo-a condições de prosseguirem na 

caminhada. 

Existem também casos em que ocorre a ruptura das relações afetivo-

proximais com alterações na dinâmica familiar, que pode estar relacionada ao 

momento de estresse vivenciado. O rompimento de vínculos familiares 

intensifica os sentimentos de medo, tristeza, ansiedade, apreensão e angústia, 

deixando as famílias ainda mais expostas ao desgaste emocional e físico. A 

falta de união, neste momento de enfrentamento, é um fator que pode 

contribuir para a fragilização da estrutura familiar, podendo sobrevir em 

adoecimento dos seus membros (ARAÚJO et al, 2009). 

Vivenciar o Aneurisma Cerebral é uma experiência complexa, sempre 

percepcionado pelo paciente e sua família como catastrófico. O medo de 

sequelas neurológicas limitativas ou até mesmo à morte expõe a família a 

alterações biológicas, psicológicas, psicológicas e socioeconômicas, é referida 

como uma condição capaz de oportunizar tanto à família como a pessoa em 

adoecimento, o amadurecimento pessoal e espiritual (KNIHS; FRANCO, 2005; 

FONSECA; REBELO, 2011). 

Fratezi e Gutierrez (2011) a propósito disto afirmam que, além de 

desenvolver o autoconhecimento com a experiência vivenciada, a família e a 

pessoa doente, encontram novos sentidos e significados para a vida e assim, 

descobrem potencialidades para vivenciar a situação de uma forma menos 

impactante. 

Do exposto, compreende-se que a família requer dos profissionais de 

saúde um olhar que as incluam também como sujeito de cuidados, pois são 

expostas a fortes emoções da gravidade da doença do familiar. Trata-se de 

pessoas que necessitam serem perspectivadas nos seus sentimentos e 

dificuldades potenciais expressas. 
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No alcance da compreensão sobre cuidar simultaneamente o familiar 

doente com aneurisma cerebral e família, perspectivando-os na assistência de 

saúde em sua globalidade e inteireza, mostra-se a relevância do papel do 

enfermeiro como elo da ação humanizadora para o cuidado com excelência 

que favoreça o ‗equilíbrio‘ dentro dos problemas investigado-identificados. 

Para tanto, a assistência do profissional enfermeiro deve objetivar o 

atendimento às necessidades do paciente/família para que estes possam 

aceitar e enfrentar mais resolutivamente a nova situação que se impõe à vida 

familiar (SILVA, et al, 2007). O diálogo, a escuta, o comprometimento, a 

demonstração de preocupação para com o outro e a valorização dos 

sentimentos são pontos-chaves indispensáveis para se efetivar o ato do cuidar 

em acolhimento (MARTINS et al, 2008). 

A compreensão que surge a partir da literatura pesquisada no contexto 

do adoecimento é que o conhecimento das vivências de familiares, associado à 

identificação dos meios para alcance do fortalecimento e empoderamento da 

família, é fundamental para o redirecionamento do cuidado inclusivo família-

paciente com Aneurisma Cerebral como foco da assistência dos profissionais 

da enfermagem e áreas afins. 

Nesse direcionamento, o cuidado ao sistema familiarcomo um todo se 

torna de primordial importância, sendo fundamental para o alcance do seu 

bem-estar psicológico, que como afirma Horta (1979), é uma necessidade 

humana básica, imprescindível para que o indivíduo mantenha-se em equilíbrio 

com seu corpo, com o meio que o cerca e também com suas crenças 

espirituais, favorecendo o desenvolvimento de suas atividades vitais.  

Compreende-se, deste modo, que o cuidado deve ser realizado nas 

multidiversas dimensões que o caracterizam no processo de viver humano, e, 

para tanto, os profissionais devem estar sensibilizados quanto à importância de 

perspectivar um cuidado para além do tecnicista, aquele que envolva a 

percepção do paciente-família na essência dos seus sentimentos, da história 

de vida, suas crenças e valores.  
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A Enfermagem, uma profissão de essência proximal, por permanecer 

mais tempo ao lado do paciente, mostra-se como capaz de melhor saber 

reconhecer-identificar as necessidades de sua ação cuidadora do paciente, e 

assim, devendo ser facilitadora do processo de promoção da saúde. Contudo, 

tendo sensibilidade para perceber a família e a pessoa com Aneurisma 

Cerebral de forma individual e multidimensional, extrapolando a visão 

biologicista centrada na doença, para os aspectos biopsicossociais e espirituais 

que, direta ou indiretamente, influenciam no processo saúde-doença (MORAIS 

et al, 2009). Deste modo, conduzindo os sujeitos da ação dos cuidados às 

melhores formas de enfrentamento da doença no seu viver humano. 

A realidade com que se depara um familiar diante de um circunstancia 

de uma doença neurológica é sempre preocupante, devido à demanda de 

cuidados especiais, com alto grau de dependência com acentuada variação de 

tarefas. Esta família vivencia sentimentos intensos e contraditórios, difíceis de 

manejar, tornando-se bastante complexo. Para tanto, as famílias sob este 

enfrentamento precisam ser cuidadas e possuir a sua disposição um eficiente 

suporte social que as estruture e ofereçam condições físicas e emocionais para 

se manterem saudáveis, cuidando do familiar sob sua dependência (KNIHS; 

FRANCO, 2005). 

Necessitam também de orientações da equipe de saúde sobre como 

conduzir a assistência domiciliar ao familiar. Para tanto, faz-se necessário a 

inclusão em programas que lhes permitam condições básicas de inserção 

social e cidadania para que ela possa cumprir o papel que lhe é social e 

legalmente atribuído (KNIHS; FRANCO, 2005). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Descrever relatos de experiências entre familiares de pacientes vítimas 

do diagnóstico para aneurisma cerebral no Vale do São Francisco. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar alterações na vida laboral das famílias em consequência ao 

diagnóstico de aneurisma cerebral do seu familiar;  

2. Identificar os fatores de interferência pessoais gerados pelas mudanças 

ocorridas na rotina da família do paciente com aneurisma cerebral; 

3. Analisaras alterações nas relações familiares após confirmação diagnóstica 

de aneurisma cerebral; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo se desenvolveu no Município de Petrolina, que se localiza na 

mesorregião do São Francisco, no semiárido de Pernambuco, extremo Oeste 

do Estado. Está situado à margem esquerda do Rio São Francisco, e faz divisa 

estadual entre Pernambuco e Bahia, separado do município de Juazeiro-BA 

apenas pelo rio, tornando-as cidades contíguas. Distando 776 km de Recife, a 

Capital do Estado, faz limite ao norte com o município de Dormentes (PE), ao 

sul com o Rio São Francisco, a leste com Lagoa Grande (PE), e a Oeste com 

Afrânio (PE) e Casa Nova (BA). Ocupa 4.756.8 km² (4,8%) da área do Estado, 

com uma população segundo estimativa do IBGE (2010) de 268.339 

habitantes. Apresenta uma densidade demográfica de 50,7 hab/km² e situa-se 

em um cruzamento de muitas rotas que aliga a diferentes regiões do país, o 

que reforça a sua posição como pólo de desenvolvimento sócioeconômico. 

 Suas condições naturais são excepcionais para o desenvolvimento da 

fruticultura, apresentando como maior fator limitante para esta atividade 

agrícola o baixo nível de precipitações pluviométricas. Tal dificuldade 

entretanto, vem sendo sanada pela disponibilidade de água em quantidade e 

qualidade oferecida pela irrigação através do rio São Francisco, onde se 

encontram os perímetros irrigados Senador Nilo Coelho e Bebedouro, com um 

total de 44.145 ha em operação (CODEVASF, 2010). 

 Considerando os objetivos propostos, optou-se por pesquisa de 

campo, de caráter exploratório-descritiva, cuja população-alvo foi formada por 

pacientes diagnosticados com hemorragia subaracnóidea de origem não 

traumática atendidos pelo serviço de neurologia do Hospital Universitário 

localizado em Petrolina – Pe, referência para 53 cidades na área de 

neurologia/neurocirurgia. Optou-se por entrevistar familiares de pacientes 

admitidos neste hospital com diagnóstico confirmado de HSA dentro do período 

compreendido entre 2010 a 2014. Baseado baseada neste recorte de tempo, 

foi obtida uma população total de 27 entrevistados. 
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4.1 Tipo de Estudo 

 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, com delineamento exploratório-

descritivo, tipo relato de casos. 

 

 

4.2 Local do Estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida com os familiares de pacientes com 

diagnóstico de aneurisma cerebral operados no Hospital de Universitário do 

Vale do São Francisco. Desde a inauguração desta unidade hospitalar até 

Dezembro de 2013 foram operados 55 pacientes com este diagnóstico. 

Na referida instituição são oferecidos à população serviços de alta 

complexidade em neurocirurgia, ortopedia, terapia intensiva e ambulatórios 

especializados em diversas especialidades. Suas instalações contam com 156 

leitos, sendo 21 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 12 para 

pacientes em observação (sala verde) que faz parte da urgência, 37 para 

pacientes de cirurgia-geral, 25 para traumatortopedia e neurocirurgia e 37 para 

pacientes clínicos. Fora esses leitos fixos, este ainda conta na urgência, com 

leitos móveis que se adequam à necessidade da porta de entrada. Este 

número pode variar de quatro a vinte leitos. Totalizando assim, na urgência um 

número de dezessete leitos fixos e até vinte móveis. Possui uma equipe 

formada por médicos, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, 

farmacêuticos, enfermeiros, fonoaudiólogos e técnicos de enfermagem dentre 

outros profissionais.  

Também funciona como hospital de ensino, onde estudantes da região 

realizam estágios e aulas práticas, e por este ser o hospital de referência da 

região foi escolhido para o desenvolvimento do presente estudo, bem como por 

possuir um ambulatório especializado para acompanhamento dos casos 

neurocirúrgicos.  
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4.3 População  

 

 

A população deste estudo foram os familiares de pacientes 

submetidos a cirurgia de aneurisma encefálico na referida instituição.  

Os critérios de inclusão para participação no estudo foram:  

 ser familiar de um paciente com diagnóstico de Aneurisma 

Cerebral que foi tratado cirurgicamente na referida unidade 

hospitalar.  

 Ser maior de 18 anos de idade. 

E, como critério de exclusão: 

  Familiares de paciente com aneurisma cerebral que não foram 

operados nesta unidade;  

 Familiares de paciente com aneurisma cerebral que tenham sido 

tratados por embolização;  

 Famílias que possuíam algum integrante que foi a óbito a menos 

de 2 anos independente da causa, ou possuir em curso alguma 

das seguintes patologias que causam prejuízos emocionais 

intensos como: Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA); 

Qualquer tipo de neoplasias; Hepatite C; Doenças neurológicas 

degenerativas; Acidente Encefálico Isquêmico ou Hemorragia 

Subaracnóidea de origem traumática.   

 Foram ainda excluídos as famílias que residam em regiões 

distantes. 

A inclusão dos participantes destes estudo só foi feita por meio da 

aceitação em participar da pesquisa, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A).  

 

 

4.4 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

No desenvolvimento deste estudo foi por inteiro respeitando a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012).  
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O início das coletas dos dados somente aconteceu após aprovação 

pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Também foi 

solicitada anuência da instituição onde se pretende realizar a pesquisa 

(APÊNDICE B). 

Por se tratar de pesquisa quantitativa, com coleta de dados em seres 

humanos, serão respeitadas todas as recomendações das normas e diretrizes 

da Resolução 466/1012 (BRASIL, 2012). Estas recomendações versam sobre 

a entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

A). Durante os esclarecimentos, foi expressa a garantia da confidencialidade 

assegurada às informações; o respeito ao posicionamento de retirar-se a 

qualquer momento do estudo, sem prejuízos de qualquer ordem e que também 

não haveriam nenhum tipo de ressarcimento financeiro; respeito aos aspectos 

bioéticos de beneficência e não maleficência, não havendo riscos ou danos 

decorrentes da pesquisa; garantido a igualdade entre os envolvidos; respeito à 

justiça e equidade; considerado a autonomias plena, respeitando a cultural, 

condição social, aspecto moral, religioso e ético de todos os informantes.  

Também foi explicito que os dados obtidos pela pesquisa serão 

exclusivamente utilizados para finalidade deste estudo e guardados por cinco 

anos. Após este prazo, todos os questionários serão destruídos.  

 

 

4.5 Instrumento e Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada utilizando um questionário 

estruturado(APÊNDICE C). A técnica para coleta de dados através do 

questionário permite a resposta sem a presença do pesquisador, favorecendo o 

anonimato, que pode ser importante na obtenção de informações sobre 

comportamento, além de facilitar no caso de amostra geograficamente dispersa 

(POLIT, BECKER, HUNGLER, 2004). 

Foi realizado previamente o levantamento de contatos com o paciente e 

assim, ocontato com o familiar. A primeira tentativa de contato foi realizado 

através de ligação telefônica informando os objetivos da pesquisa. Após o 
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contato telefônico e a aceitação do familiar em participar da pesquisa foram 

agendadas as visitas, no próprio hospital, e assim a coleta dos dados.  

O instrumento utilizado foi desenvolvido com base no padrão de 

resposta da escala Likert que se fundamenta no estabelecimento da existência 

de relação entre atributos de um objeto e uma representação simbólica desta 

relação assim, os sujeitos pesquisados foram instruídos a escolher entre quatro 

opções, marcando aquela que mais se aproxima da sua visão a respeito das 

perguntas realizadas. Conceitualmente a escala Likert apresenta cinco pontos 

como opção de resposta, mas para este estudo optou-se por eliminar o ponto 

neutro. O instrumento foi dividido em três blocos que abordaram: informações 

gerais, e questões relacionadas atividades laborais e financeiras da família, as 

possíveis sobrecargas no cuidado e as mudanças relações familiares após o 

diagnóstico (CUNHA, 2007)..  

No item ―informações gerais‖ foram levantadas informações 

sociodemográficas do familiar (idade, sexo, escolaridade, situação conjugal, 

religião). No bloco ―vida laboral/financeira‖ foram abordadas questões 

referentes a renda familiar, participantes da composição da renda e a 

existência de dificuldades financeiras após o diagnóstico.  

O bloco sobre avaliação de sobrecargas para o familiar cuidador buscou 

informações referentes a relação entre cuidar do familiar com HSA e sua vida 

cotidiana, suas relações sociais e possíveis sobrecargas no cuidado. O terceiro 

bloco de perguntas buscou informações a respeito da relação familiar após o 

diagnóstico. 

 

 

4.6 Análise dos Dados 

 

 

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do programa 

StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. 

Foi realizada análise descritiva da população, de acordo com variáveis 

sociodemográficas. A variável idade foi descrita pela mediana, usada por ser 

esta uma medida de tendência central que menos sofre influência de valores 
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extremos. As demais variáveis deste grupo foram analisadas e suas 

frequências descritas sob a forma de tabelas. 

Para os três grupos de perguntas baseados na escala Likertforam 

realizadas as análises descritivas buscando incialmente os percentuais das 

respostas obtidas e verificação das medidas de tendência central e 

apresentados sob forma de tabelas. Para analisar a relação entre as respostas 

obtidas e a hipótese de que o familiar mais próximo possa sofre alguma 

sobrecarga no cuidado ao familiar, a variável grau de parentesco foi eleita 

como variável principal ou dependente.  

Após esta determinação foram analisadas as variáveis dos três grupos e 

selecionadas as questões que mais se relacionavam com os objetivos 

propostos. Para analisar a existência de correlação entre a variável ―grau de 

parentesco‖ e das demais variáveis que compõe os três grupos foi utilizado o 

método não paramétrico de correlação linear de Spearman, método este 

utilizado para analisar a correlação entre a variável ―grau de parentesco‖ e as 

demais variáveis dos grupos. As variáveis que obtiveram um escore de 

correlação menor que +4 não foram levadas em consideração devido a sua 

proximidade com o valor nulo mesmo apresentando um nível de significância < 

5%.  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As doenças neurocirúrgicas aparecem em todo mundo como uma das 

grandes causas de morbimortalidade, estas envolvem tumores cerebrais, 

traumatismo cranioencefálico (TCE), HSA, trauma raquimedular (TRM) e 

hidrocefalia, dentre algumas outras, suas gravidades e graus de sequelas são 

variáveis, tornando o pacientes neurocirúrgico um tipo diferenciado a ser 

cuidado dentro do âmbito hospitalar e após sua alta hospitalar. Estas 

especificidades vão determinar um conjunto de necessidades de assistência 

que os cuidadores necessitam conhecer para conseguir assumir a real tarefa 

de cuidador (ROWLAND, 2002; KNIHS; FRANCO, 2005). 

É válido ressaltar que a patologia neurocirúrgica surge de maneira 

súbita para o paciente e sua família. O risco eminente de vida e o início de um 

percurso de um longo tratamento agravam a situação e dificultam a superação 

dessa situação, isso ocasiona na família sentimentos de ansiedade, desespero, 

medo e insegurança (KNIHS; FRANCO, 2005). 

Na sociedade, a família assume o cuidado do doente, esta possui função 

primordial no cuidar principalmente após a alta hospitalar, este membro 

cuidador torna-se uma referência para o indivíduo enfermo (BARROS et al, 

2013). Nesta pesquisa houve a prevalência do sexo feminino, correspondendo 

a 77,7% e sexo masculino representou 33,3%. Este resultado é corroborado 

por diversos outros que abordam familiares de pacientes neurocirúrgicos e que 

destacam o papel da mulher como cuidadora na nossa cultura. (PERLINI, 

2005; EUZEBIO, 2006; ASSUNÇÃO, 2007; SARAIVA, 2007; FONSECAet al, 

2008a; FONSECAet al, 2008b; PANHOCA, 2009; VISONA, 2011; SILVEIRA, 

2012; BARROSet al, 2013).  

A mulher sempre foi historicamente a responsável pelo cuidado, seja do 

lar ou de pessoas, enquanto que o homem desempenha o provimento 

financeiro da família. Mesmo com todas as mudanças sociais e na composição 

familiar que aconteceu nas últimas décadas e dos novos papeis assumidos 

pela mulher, ainda se espera que a esta seja a responsável pela função de 

cuidar. Diante disso, é comum que a mulher assuma os cuidados mesmo 
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quando trabalha fora, o que acaba repercutindo em maiores limitações de 

tempo livre e implicações na vida social (FONSECA et al, 2008a). 

O parentesco tem uma influência decisiva na escolha do cuidador, 

destacando-se os cônjuges e os filhos (FONSECA et al, 2008a). Do total de 

familiares entrevistados,51,8% declararam como ―outros‖ o grau de parentesco 

com o paciente. Filhos participantes foram 18,5% dos cuidadores e conjugue e 

genitor correspondeu, ambos a 14,8% dos entrevistados. Resultados 

semelhantes são encontrados em outras pesquisas (PERLINI, 2005; 

ALENCAR, 2006; FONSECAet al, 2008b; VISONA, 2011). 

Solteiro foi a situação conjugal mais informada (40,7%) enquanto que 

divorciados representaram 25,9%, os casados 22,2% e 11,1% declararam ser 

viúvos. Outras pesquisas mostraram que o estado civil mais frequente foi o 

casado (FONSECA et al, 2008a; VISONA, 2011; BARROS et al, 2013). 

Percebe-se uma tendência nos pacientes casados que o papel do cuidador 

seja assumido pelo seu conjugue inclusive quando este é do sexo masculino, 

quando divorciados esse papel passa para os filhos, estes muitas vezes 

assumem o sentimento de obrigação que confunde-se com uma retribuição de 

cuidados e afeto (FONSECA et al, 2008; VISONA, 2011; BARROS et al, 2013). 

A idade média observada foi de 40,1 anos com idade mínima de 27 a 

máxima de 60 anos(DP=9,7 anos) e mediana de 37 anos. Esta média de idade 

dos familiares cuidadores corresponde a um grupo de pessoas socialmente 

ativas e foi próximo a média encontrada em outra região com público 

semelhante (BARROS et al, 2013).  

A escolaridade com maior frequência informada foi a de 5 a 8 anos de 

estudos (40%) e 37,0% informou que estudou de 9 a 11 anos. Analfabetos e O 

GRUPO 1 a 4 anos corresponderam ambos a 11,1%. Este dado corrobora ao 

encontrado na cidade de Fortaleza-CE por Barros et al (2013) e em Salvador-

BA por Fonseca et al (2008a). No entanto, estes resultados diferem dos 

encontrados em um hospital da região Sul onde foi verificado que quase 

metade dos acompanhantes possuíam ensino superior completo (SZARESKIet 

al, 2010). Essa divergência pode ser explicada pelo fato da região Sul do Brasil 

possuir um melhor desempenho no âmbito da educação. É importante 

conhecer a escolaridade dos cuidadores, pois são eles que recebem as 

informações e orientações da equipe de saúde, e a educação em saúde está 
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muito ligada à capacidade de aprendizagem das pessoas (FONSECA et al, 

2008a).  

Assim a partir deste conhecimento pode-se criar estratégias para que o 

cuidador tenha maior participação no tratamento, já que a compressão 

dependera deste fato e o nível de escolaridade torna-se um elemento 

importante na busca da adesão ao tratamento (SARAIVA et al, 2007).  

Quando analisado o primeiro grupo de questões relacionadas ao 

impacto financeiro sobre a família após o diagnóstico de HSA, 33,3% dos 

entrevistados afirmaram que o diagnóstico afetou intensamente sua jornada de 

trabalho e 44,4% informaram que o familiar doente participava da composição 

da renda. Os gastos mensais aumentaram intensamente para 48,1% das 

famílias e 66,6% informaram que em algum momento sentiu que a renda não 

era suficiente para cuidar do familiar, conforme ilustrado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Avaliação do impacto financeiro do HSA sobre a família, Petrolina-PE, 
2014.  

* 1-intensamente; 2-muito; 3-parcialmente; 4-pouco/nenhum. 
** Desvio Padrão  

 

Em estudo realizado por Visonaet al (2011), apenas 55% dos familiares 

que eram cuidadores conseguiram se manter ativos no mercado de trabalho, 

possivelmente devido à difícil jornada do cuidado com o paciente. Este 

resultado quando confrontados com o presente estudo mostram que tornar-se 

cuidador familiar é uma tarefa complexa que institui diversas mudanças na vida 

do indivíduo que assume o papel de cuidador. Outros pesquisadores 

concluíram que a demanda de cuidados, seja de qual natureza for, causa 

Questões                                                         Respostas  

4-O diagnóstico de aneurisma do 
seu familiar afetou sua jornada de 
trabalho? 

1* 2 3 4 Ẋ Dp** 

33,33% 22,22% 25,92% 18,53% 2,30 1,13 

       
6- Antes do diagnóstico o paciente 
participava da renda familiar? 

44,44% 37,03% - 18,53% 1,93 1,10 

       
7- Após o diagnóstico de aneurisma 
a renda familiar ficou comprometida? 

14,81% 48,14% 18,51% 18,51% 2,41 0,97 

       
8-Após o aneurisma os gastos 
mensais da família aumentaram? 

48,14% 33,33% - 18,51% 1,89 1,12 

       
11- Em algum momento você 
sentiu/sente que o dinheiro não é 
suficiente para cuidar da família e do 
seu familiar doente? 

33,34% 66,66% - - 1,67 0,48 
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impacto profundo na vida social, física e econômica do cuidador (CESAR et al, 

2005; MENDONÇA et al, 2007; BRITO et al, 2008; VISONA et al, 2011).  

Para Visonaet al (2011) a maior das dificuldades enfrentadas é a 

financeira, tal fato tem associação direta com nossos resultados, pois, além dos 

pacientes que participam ativamente da renda e deixam de contribuir, ainda 

existe um aumento de custos com despesas de saúde; e como agravante os 

cuidadores, muitas vezes, não conseguem se manter ativos no mercado de 

trabalho pela demanda de cuidados exigida pelo seu familiar.  

A literatura é muito consistente quando trata das situações de saúde que 

diminui os recursos financeiros da família envolvida. Essa problemática toma 

outras proporções quando essa situação se potencializa pela falta de recursos 

por parte das famílias para contratar uma equipe que preste cuidados 

domiciliares profissionais, evoluindo inclusive para o âmbito emocional do 

familiar. Por esta dificuldade em adquirir elementos que direcionariam um 

cuidados especializado, divido a carência financeira, estes assumem a 

responsabilidade de forma mais intensa, onde a sua própria saúde sofre 

modificações devido à sobrecarga de trabalho gerando dificuldade no 

autocuidado (CEZAR et al, 2005; MENDONÇA et al, 2007;  BRITO et al, 2008). 

Ao passo que as dificuldades financeiras são frequentes nestas 

situações, o enfretamento pelos membros da família de uma forma harmônica 

com divisão de responsabilidades tem importante destaque para amenização 

deste fator estressante (BRITO et al, 2008). Mesmo sendo uma dificuldade já 

conhecida, em nenhum estudo deste seguimento foi observado ajuda 

financeira de programas sociais ou instituições, a única alternativa relatada 

para pedido de ajuda são os parentes mais próximos (FONSECAet al, 2008b; 

BRITO et al, 2008; BARROSet al, 2013). 

O segundo bloco de perguntas (questão 12 a 22) visava analisar a 

existência de sobrecargas sobre o familiar cuidador em relação ao cuidado com 

ao paciente  com HSA e 44,4% dos participantes responderam que sentem que 

após a doença suas relações familiares e sociais foram influenciadas de 

alguma forma, porém 37,0% dos entrevistados informam que perderam o 

controle da sua vida desde o diagnóstico apenas parcialmente. Mais da metade 

77,7% relata sentir medo do futuro do familiar com HSA. Apesar dos esforços 

em promover uma assistência humanizada, os cuidados de saúde tradicionais 
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ainda ocorrem desligados dos emocionais. Nos pacientes em geral, a doença é 

tratada somente do ponto de vista físico, não tendo apoio emocional em 

diversas situações. Neste mesmo contexto, a intervenção é centrada apenas 

no doentes, ficando a família encarada como um sistema periférico cuja função 

é reduzida ao apoio social (ALMEIDA, 2007). 

Assim, a família, enquanto grupo de identidade e socialização, precisa 

reorganizar-se e adaptar-se à nova situação, porque o paciente pode precisar 

de cuidados, mas também porque a própria família e os seus elementos vivem 

o impacto da doença (CEZAR et al, 2005; ASSUNÇÃO et al, 2007; 

MENDONÇA et al, 2007;  BRITO et al, 2008). 

Quando perguntado se sente desanimo quando tenta conciliar os 

cuidados ao familiar e outras tarefas relacionadas com a família ou trabalho, 

33,3% informaram que sentem intensamente, 37,0% informaram que sentem 

perderam a privacidade parcialmente e sentem muito a insegurança quanto ao 

cuidado com o familiar.  Quando perguntado se sente que não pode mais 

cuidar do familiar com HSA 85,1% respondeu que não e 44,4% acham que a 

vida social foi muito afetada e gostariam muito de poder dividir o trabalho que 

tem com o paciente (Ver tabela 2).  

Mesmo sentindo que de alguma forma sua vida social é afetada o que se 

percebe tanto nesta pesquisa como em outras semelhantes é que o familiar 

não demonstra vontade em continuar nesta função de cuidador. Com os 

familiares mais próximos sempre assumem essa tarefa isso pode ser reflexo de 

uma sentimento de gratidão ou até mesmo de obrigação em cuidar de uma 

pessoa que em algum momento já cuidou (ASSUNÇÃO et al, 2007; BOCCHI et 

al, 2005; FONSECAet al, 2008b). 

 

Tabela 2. Avaliação das possíveis sobrecargas decorrentes do cuidado com o 
familiar portador de HSA, Petrolina-Pe., 2014. 

Questões                                                     Respostas  

 
12- Sente que após a doença do 
seu familiar, suas relações com 
outros membros da família ou 
com amigos, forma influenciadas 
de alguma forma?   

1 2 3 4 Ẋ Dp 

      

44,44% 14,81% 25,92% 14,81% 2,11 1,15 
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* 1-intensamente; 2-muito; 3-parcialmente; 4-pouco/nenhum. 
** Desvio Padrão. 
 

 
 

O diagnóstico e tratamento de qualquer doença proporcionam efeitos 

negativos na qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias, com 

13- Sente que perdeu o controle 
da sua vida desde que o seu 
familiar adoeceu?   

29,62% 18,51% 37,03% 14,81% 2,37 1,07 

       
14- Sente medo do futuro do seu 
familiar por causa do diagnóstico 77,77% 14,81% 7,40% - 1,30 0,69 

       
15- Sente-se desanimado 
quando tenta conciliar os 
cuidados ao seu familiar com 
outras tarefas relacionadas 
com a sua família ou com a sua 
profissão?  

33,33% 25,92% 22,22% 18,51% 2,26 1,30 

       

16- Sente que não dispõe de 
tanta privacidade como gostaria 
de ter por causa do seu familiar?
  

18,51% - 37,03% 33,33% 3,37 1,18 

Continuação      

Questões  Respostas    

17- Sente-se inseguro sobre o 
que fazer quanto aos cuidados 
seu familiar?    

29,62% - 37,03% 33,33% 2,74 1,22 

       

18- Pensa que poderia cuidar 
melhor do seu familiar?   33,33% 18,51% 48,14% - 2,15 0,90 

       

19- Sente que a sua saúde está a 
sofrer por causa do seu 
envolvimento com o seu familiar?
     

29,62% - 33,33% 37,3% 2,78 1,25 

       
20- Sente que não pode 
continuar a cuidar do seu familiar 
por muito mais tempo? 

- - 14,81% 85,18% 3,85 0,36 

       
21- Sente que a sua vida social 
foi afetada pelo fato de estar 
cuidando do seu familiar? 

- 29,62% 44,44% 25,92% 2,96 0,79 

       

22- Gostaria de poder dividir o 
trabalho que tem com o seu 
familiar com outra pessoa? 

- 18,51% 44,44% 37,03% 3,19 0,73 
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potenciais consequências adversas a nível psicológico, físico, cognitivo, 

interpessoal e profissional. Assim, um componente indispensável ao tratamento 

é cuidar do bem-estar psicológico, emocional e espiritual dos pacientes e suas 

famílias (ANGELO, 2012). 

O terceiro bloco de questões buscou verificar a relação familiar após o 

diagnóstico de HSA e 48,1% dos entrevistados informaram que sentem 

intensamente que houve uma aproximação entre os membros da família após o 

diagnóstico e 37,0% informam que sentem que outros familiares apoiam no 

cuidado. A família sempre proporcionou intensamente um ambiente seguro 

além de apoio emocional para 59,2% dos entrevistados e 70,2% afirmam que 

todos da família ajudam de alguma forma no cuidado ao familiar. O 

relacionamento do familiar com os demais membros melhorou para 37,3% 

porém, 33,3% informam que o diagnostico repentino trouxe conflitos para a 

família e 66,6% acham parcialmente que sua família parece esperar que cuide 

do paciente como se fosse o único e 48,1% acham que parcialmente não 

podem contar com outro membro da família no cuidar (Ver tabela 3). 

O cuidado de uma familiar está repleto de significações, estas podem 

gerar efeitos positivos no cuidador, como uma forma de retribuição a quem, de 

alguma maneira, foi responsável por cuidar dele em algum período da sua vida 

ou por se tratar de uma pessoa ao qual possui profundo afeto (SOUSA et al, 

2008). Este fato justifica que mesmo com a sobrecarga existente na prestação 

dos cuidados a maioria dos familiares se aproximam no sentido de dar apoio ao 

familiar adoecido e consequentemente ao cuidador.  

Além disso é fato que as relações são influenciadas de positiva ou 

negativa, o que depende da estrutura familiar que se tenha especificamente, 

pelo aumento de conflitos. Assim como nesta pesquisa Fonseca et al (2008b) o 

ponto mais desgastante para o familiar cuidador foi o fato da falta de 

participação dos demais membros da família em oferecer algum tipo de suporte 

ao cuidador.   
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Tabela 3: Avaliação da relação familiar após o diagnóstico de HSA, Petrolina –
Pe., 2014. 

* 1-intensamente; 2-muito; 3-parcialmente; 4-pouco/nenhum. 
** Desvio Padrão  

 

A análise de correlação foi realizada com todas as variáveis envolvidas 

no estudo, porém apenas algumas apresentaram um coeficiente com 

significância estatística. Do primeiro bloco apenas a questão 4 (= +0,773;) 

mostrou estar correlacionada positivamente com o grau de parentesco do 

paciente ou seja, quanto mais próximo era o familiar do paciente mais 

entrevistados relataram que a HSA influenciou a renda familiar. Já no bloco 2 a 

Questões                                                            Respostas  

 1 2 3 4 Ẋ Dp 
      

23- Sente que houve maior 
aproximação de outros 
familiares após a notícia da 
doença 

48,14% 44,44% 7,40% - 1,59 0,63 

       
24- Sente que muitos familiares 
apoiam no cuidado com o 
familiar 

33,33% 37,03% 29,62% - 1,96 0,80 

       
25- A família sempre 
proporcionou um ambiente 
tranquilo e seguro para o 
cuidado com o familiar 

59,25% 11,11% 29,62% - 1,70 0,91 

       
26- Todos da família ajudam de 
alguma forma no cuidado do 
familiar após o diagnóstico 

70,27% - 29,62% - 1,59 0,93 

       
27- A família proporciona apoio 
emocional o tempo todo após o 
diagnóstico 

59,25% 33,33% 11,11% - 1,48 0,64 

       
28- O relacionamento do 
familiar com os demais 
familiares melhorou após o 
diagnóstico 

33,33% 37,03% 29,62% - 1,96 ,080 

       
29- O diagnóstico repentino 
trouxe mais conflitos para a  
família 

33,33% 22,22% 22,22% 22,22% 2,33 1,17 

       
30- Sente que sua família 
parece esperar que cuide dele/a 
como se fosse a única pessoa 
de quem ele pode depender? 

22,22% 11,11% 66,66% - 2,44 0,84 

       
31- Sente que não pode 
contar com outros familiares 
para cuidar do familiar 

- 44,44% 7,40% 48,14% 3,04 0,98 
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variável que mais apresentou correlação positiva foi a questão 15 (= +0,718) 

em que o entrevistado responde sobre o desanimo de conciliar o cuidado com 

as relações familiares e sociais ou seja, familiares mais próximos responderam 

que sentem-se muito ou intensamente desanimados na conciliação entre o 

cuidado e as tarefas relacionadas à família ou amigos.   

Quando analisada a correlação entre as questões do bloco 3 verifica-se 

que existe uma correlação negativa entre ser o familiar mais próximo e as 

opções afirmativas da questão 31 ( = - 0,523) ou seja, quanto mais próximo o 

familiar menos este sente-se sozinho no cuidar do paciente com HSA. 

 
 
Tabela 4. Análise de correlação de Spearman entre o grau de parentesco e a 
avaliação do impacto financeiro, as sobrecargas do cuidar e avaliação da 
relação familiar, Petrolina-Pe., 2014.  
* P (modelo) < 0,05. 

 

 

Variável 
Coeficiente de  correlação de 

Spearman () 
Valor de p* 

Bloco 1   

Q4 +0,773 *0,000 

Bloco 2   

Q13 +0,458 0,016 

Q15 +0,718 *0,000 

Q18 +0,619 *0,001 

Q19 +0,608 *0,001 

Bloco 3   

Q24 +0,453 0,018 

Q26 +0,486 0,010 

Q28 +0,423 0,028 

Q31 -0,523 *0,005 
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6 CONCLUSÃO  

Neste estudo ficou evidenciado que todas as etapas que envolvem a 

descoberta, tratamento e cuidados posteriores a alta hospitalar são cercados 

por uma diversidade de sentimentos, os quais foram retratados pelos familiares 

ao relembrar os instantes de angústia, tensão e sofrimento vivido, deste o 

diagnóstico do Aneurisma Cerebral até o desfecho final da situação.  

Observou-se, a partir do universo de familiares abordados que na 

maioria das vezes a mulher assume o papel de cuidador principal com 

representação  de 77,7% na amostra, a maior parte dos cuidadores são 

solteiros com 40,7% da situação conjugal informada com média de idade de 

40,1 anos, boa parte dos cuidadores possuíam pelo menos 5 anos de 

escolaridade. Uma parcela significativa dos entrevistados referem ter tido 

aumento das despesas financeiras e diminuição dos rendimentos, pois em boa 

parte das vezes o paciente participava ativamente da contribuição financeira. 

Além disso o relato de que houve prejuízo na vida laboral do próprio 

cuidador também foi relatada em número significativo. Diante de todo esse 

contexto de aumento de custo com diminuição dos recursos financeiros, 

percebe-se que ainda não existem ações governamentais de apoio a estas 

familiais. O que ser percebe é que quando não existe o suporte de outros 

parentes próximos no sentido de apoio financeiro ou de suporte para que o 

cuidador consiga se manter ativo no mercado de trabalho, gera-se um 

desgaste no seio familiar decorrente desta situação.   

Ficou evidente que mesmo sentindo que houve interferência nas suas 

relações sociais pela demanda da tarefa de cuidador o familiar demonstra 

vontade em cuidar e não percebe esta situação com um fardo, principalmente 

quando existe apoio de outros entes da família em alguns outros aspectos.  

Amendola et  al (2007) elenca um conjunto de intervenções com o 

intuito de garantir uma melhor qualidade de vida dos cuidadores, são elas: 

participação de grupos de apoio mútuo ou auto-ajuda e intervenções 

psicoeducativas. Infelizmente no Brasil, não existem apoio formal direcionado 

aos cuidadores e não existe uma definição especifica sobre o que cabe ao 
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cuidador e aos serviços de saúde me relação ao cuidado domiciliário. O Estado 

ainda apresenta-se como um parceiro inconstante e com responsabilidades 

limitadas na assistência a pessoa com perdas funcionais e no suporte a seus 

familiares.  

Em outros países, os cuidados domiciliários de saúde são de 

responsabilidade do estado, em outros esta é dividida em graus variados entre 

o setor público e privado (AMENDOLA et al, 2007).  Nos EUA, as mulheres 

cuidadores que exercem algum tipo de trabalho no mercado podem ter sua 

fornada de trabalho reduzida e ainda receber ajuda financeira para suprir os 

gastos com a prestação da assistência (AMENDOLA et al, 2007). 

O Programa de Saúde da  Família (PSF) é um importante instrumento 

para oferecer suporte para atender as necessidades de saúde de pacientes 

com perdas funcionais e dependência e seus cuidadores. O trabalho realizado 

no território e a proximidade da comunidade conferem às equipes  uma visão 

total da realidade local, através dos dados relacionados às condições de vida e 

trabalho e ao perfil saúde-doença da população atendida. Ou seja, o PSF é 

estruturado de uma forma que favorece a vigilância à saúde das pessoas com 

incapacidades e dependência e seus cuidadores, assim como a prestação de 

cuidados em domicílio.  

No entanto, para que aconteça uma mudança efetiva nesse cenário, 

esta demanda deveria configurar um programa especifico ainda que articulado  

ao PSF, incluindo a previsão de financiamento das ações e o estabelecimento 

de  uma rede de suporte institucional, além do investimento na capacitação dos 

profissionais da Atenção Básica. 

Neste estudo foram identificadas algumas variáveis que podem 

influenciar nos sentimentos dos cuidadores.  Os dados obtidos, submetidos  a 

comprovação estatística, dão subsídios para a identificação dos pontos de 

frente a sobrecarga exigida pelo cuidado. Assim conseguimos mostrar 

quequanto maior o grau de parentesco entre o cuidador e o paciente maiores 

são os  prejuízos financeiros sofridos. Da mesma forma quanto maiores os 

laços afetivos maiores as repercussões sociais e conflitos entre a família. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃ DO SUJEITO DA PESQUISA  
NOME: _______________________ DOC. IDENTIDADE: 
_____________________ SEXO: ( ) MASC. ( ) FEM. NASCIMENTO: 
_______________ TEL: _____________  
ENDEREÇO: ___________ N° ___ BAIRRO _______ CIDADE _____ CEP 
________  
 
II. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA  
 
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:Experiência Vivida Pelos Familiares De 

Pacientes Com Aneurisma Cerebral. 

PESQUISADORA: Sheila Cristiane Evangelista Creôncio 
CARGO FUNÇÃO: Enfermeira, discente de curso de Mestrado em Ciências da 
Saúde e Biológicas.  
UNIDADE: Universidade Federal do Vale do São Francisco.  
AVALIAÇÃO DE RISCO DA PESQUISA: nenhum.  
DURAÇÃO DA PESQUISA: quatro meses  
 
III. INFORMAÇÕES AO COLABORADOR  
 
            Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da       

pesquisa intitulada, “Experiência Vivida Pelos Familiares De Pacientes Com 

Aneurisma Cerebral”, da pesquisadora Sheila Cristiane Evangelista. 

 Fui informado (a), ainda, de que esta é orientada pelo Profº Doutor José 
Carlos de Moura. Podendo contatar e consultar a qualquer momento que julgar 
necessário através dos telefones abaixo descritos. 
            Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 
qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva 
de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos 
estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é descrevera 
experiência dos familiares de pacientes diante do diagnóstico de Aneurisma 
Cerebral operados no Vale do São Francisco, bem como identificar prejuízos 
na vida laboral em consequência ao diagnóstico de Aneurisma Cerebral, 
analisar o nível de interferência no padrão familiar gerado pelo transtorno do 
diagnóstico e identificar alterações nas relações familiares após diagnóstico de 
Aneurisma Cerebral. 

Fui também esclarecido que não sofrerei nenhum dano de qualquer 
natura; não sofrerei nenhum desconforto e nenhum risco; poderei desistir em 
qualquer momento da pesquisa sem sofre nenhuma penalidade, bem como 
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nada será pago; as informações poderão se tornar pública na divulgação desta 
pesquisa, sendo garantido sigilo e privacidade dos meus dados em todos os 
momentos. Assim esperamos contribuir para melhora da assistência prestada a 
este tipo especifico de pacientes diante da suas percepções. 

Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim 
oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa 
envolvendo seres humanos, conforme às exigências estabelecidas pela 
Resolução 466/2012 Conselho Nacional de Saúde CNS/MS e a Resolução 
311/2007 Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que regula as Normas 
de Pesquisa envolvendo seres humanos.  

Para a escolha do tema abordado, a pesquisadora considerou o 
interesse na área, a necessidade em conhecer o tema de uma maneira mais 
detalhada, bem como poder contribuir para um conhecimento mais detalhado 
na área da neurocirurgia e a forma de abordar pacientes com a patologia em 
questão. Associa-se ao fato de ainda não existirem dados acerca da temática, 
faz com que pesquisas neste campo sejam incentivadas e tomadas como 
referência de reprodutibilidade. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio do 
preenchimento de um questionário semi-estruturado referente à pesquisa. O 
acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e 
orientador. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  
 
Pesquisadores: 

 Sheila Cristiane Evangelista Creôncio     (074) 8805-1383 ou e-mail: 
sheilaevangelista2@gmail.com 

 José Carlos de Moura    (087) 9998-1516 ou e-mail:jcdemoura@uol.com.br  
 
 
Assinatura do (a) participante (familiar): ______________________________  
 
Assinatura do (a) participante (paciente): ______________________________  
 
Assinatura do (a) pesquisador (a):___________________________________  
 
 

 
PETROLINA, ____ de _________________ de ______. 

 

COMITÊ DE ÉTICA E DE ONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS - 
CEDEP 
Coordenador do CEDEP: Alexandre H. Reis 
Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira 
Telefone do Comitê: 87 21016896 
E-mail:cedep@univasf.edu.br 
Site: http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/ 
 



62 
 

 

 
 



63 
 

  
 

APÊNDICE C- Instrumento para Coleta de Dados 
 

QUESTIONARIO SEMI-ESTRUTURADO 
 
Iniciais do nome: _____________________________________________  
Idade: ______________________________________________________ 

Grau de parentesco: 
( ) Cônjuge          ( ) Filha (o)        ( ) Pai/Mãe 
( ) Outros (descreva) :_________________________________ 

Sexo: 
( ) Masculino ( ) Feminino 

Estado civil: 
( ) Casado ( ) Solteiro ( ) Viúvo ( ) Separado ( ) Outros__________ 

Religião: 
( ) católica ( ) evangélica ( ) espírita ( ) outra (qual)___________ 

Escolaridade: 
( ) analfabeto/sabe assinar o nome             ( ) 1 a 4 anos de escolaridade  
( ) 5 a 8 anos de escolaridade                              ( ) 9 a 11 anos de escolaridade  
( ) 11 anos de escolaridade ou mais 

 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO SOBRE A FAMÍLIA/OU FAMILIAR 

1 Além de você e o paciente, quantas pessoas residem no domicílio? 
___________________________________________________________ 

2 A residência é: 
( ) própria, quitada                ( ) própria, não quitada 
( ) alugada                 ( ) cedida 
( ) Outro 

3 No momento do diagnóstico de aneurisma você exercia algum trabalho 
remunerado? 
( ) sim                  ( ) não 

4 O diagnóstico de aneurisma do seu familiar afetou sua jornada de 
trabalho? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

5 Além de você quantas pessoas participavam da renda familiar antes do 
diagnóstico? 
______________________________________________________________ 

6 Antes do diagnóstico o paciente participava da renda familiar?  
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( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

7 Após o diagnóstico de aneurisma a renda familiar ficou comprometida? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

8 Após o aneurisma os gastos mensais da família aumentaram?  
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

9 Outros membros da família tiveram que exercer algum tipo de atividade 
remunerada depois do diagnóstico para complementar a renda familiar? 
( ) sim        ( ) não 

10 A família recebe algum tipo de assistência financeira governamental 
depois do diagnóstico? 
( ) sim        ( ) não 

11 Em algum momento você sentiu/sente que o dinheiro não é suficiente 
para cuidar da família e do seu familiar doente? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

 
AVALIAÇÃO DE SOBREARGAS DECORRENTES DA DOENÇA SOBRE O 

FAMILIAR (DE PREFERÊNCIA O CUIDADOR) 

12 Sente que após a doença do seu familiar, suas relações com outros 
membros da família ou com amigos, forma influenciadas de alguma 
forma? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

13 Sente que perdeu o controle da sua vida desde que o seu familiar 
adoeceu? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

14 Sente medo do futuro do seu familiar por causa do diagnóstico 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

15 Sente-se desanimado quando tenta conciliar os cuidados ao seu 
familiar com outras tarefas relacionadas com a sua família ou com a sua 
profissão? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

16 Sente que não dispõe de tanta privacidade como gostaria de ter por 
causa do seu familiar? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

17 Sente-se inseguro sobre o que fazer quanto aos cuidados seu familiar? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

18 Pensa que poderia cuidar melhor do seu familiar? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

19 Sente que a sua saúde está a sofrer por causa do seu envolvimento 
com o seu familiar? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 



65 
 

20 Sente que não pode continuar a cuidar do seu familiar por muito mais 
tempo? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

21 Sente que a sua vida social foi afetada pelo fato de estar cuidando do 
seu familiar? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

22 Gostaria de poder dividir o trabalho que tem com o seu familiar para 
outra pessoa? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

 

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO FAMILIAR APÓS O DIAGNÓSTICO (VISÃO DO 
ENTREVISTADO) 

23 Sente que houve maior aproximação de outros familiares após a 
notícia da doença  
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

24 Sente que muitos familiares apoiam no cuidado com o familiar  
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

25 A família sempre proporcionou um ambiente tranquilo e seguro para o 
cuidado com o familiar 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

26 Todos da família ajudam de alguma forma no cuidado do familiar após 
o diagnóstico 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

27 A família proporciona apoio emocional o tempo todo após o 
diagnóstico 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

28 O relacionamento do familiar com os demais familiares melhorou após 
o diagnóstico 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

29 O diagnóstico repentino trouxe mais conflitos para a  família  
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

30 Sente que sua família parece esperar que cuide dele/a como se fosse a 
única pessoa de quem ele pode depender? 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco 

31 Sente que não pode contar com outros familiares para cuidar do 
familiar 
( ) Intensamente  ( ) Muito  ( ) Parcialmente ( ) Pouco
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