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O CUIDAR DA PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL
TAKING CARE OF THE PERSON WITH MENTAL UPHEAVAL
Resumo
Juliana Pires das Virgens1
Patrícia Anjos Lima de Carvalho1
Alba Benemérita Alves Vilela1
Washington Silva Santos1
1
Departamento
de
Saúde,
Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB)
Jequié – BA – Brasil

E-mail
julipires9@hotmail.com

Com o advento da Reforma Psiquiátrica, o cuidador tornou-se o
agente principal na assistência e cuidado à pessoa com transtorno
mental. OBJETIVO: Conhecer as diferentes perspectivas de
vivências dos cuidadores em relação ao estímulo indutor cuidar.
MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de um trabalho com abordagem
quantitativa. Os sujeitos foram vinte cuidadores cadastrados no
Programa de Saúde Mental do município de Aiquara/BA. O
instrumento de coleta de dados foi baseado na técnica de
associação livre de palavras, interpretado por meio da Análise de
Correspondência Fatorial, com a utilização do Software Tri-Deux
Mot, versão 2.2. RESULTADO: Permitiu a visualização gráfica
tanto das variáveis fixas ( idade, grau de parentesco e profissão),
bem como as categorias enunciado pelos sujeitos frente ao
estímulo indutor cuidar. CONCLUSÃO: Verificamos que as
representações do significado de Cuidar para os cuidadores foram:
paciência; alimentar; acompanhar; vigiar; remédio; amor; carinho;
informar; arrumar e zelar.
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Abstract
With the advent of the Psychiatric Reformation, the cuidador
became the main agent in the assistance and care the person with
mental upheaval. OBJECTIVE: To know the different perspectives
of experiences of the cuidadores in relation to the well-taken care of
inductive stimulation. MATERIAL And METHOD: One is about a
work with quantitative boarding. The citizens had been twenty
cuidadores registered in cadastre in the Program of Mental Health
of the city of Aiquara/BA. The instrument of collection of data was
based on the free technique of association of words, interpreted by
means of the Analysis of Factorial Correspondence, with the use of
Software Tri-Deux Mot, version 2.2. RESULT: It in such a way
allowed the graphical visualization of the fixed 0 variable (age,
degree of kindred and profession), as well as the categories
enunciated by the citizens front to the well-taken care of inductive
stimulation. CONCLUSION: We verify that the representations of
the meaning of Care for the cuidadores had been: patience; to feed;
to follow; to watch; remedy; love; affection; to inform; to arrange
and to watch over..
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