XXI Semana de Iniciação Científica da URCA
05 a 09 de novembro de 2018
Universidade Regional do Cariri

ACOMPANHANTES DE PACIENTES INTERNADOS: ADAPÇÃO DO
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Resumo: A proposta do trabalho é analisar a adaptação da vida
particular à posição de acompanhante hospitalar no Hospital Regional do Cariri,
localizado na cidade de Juazeiro do Norte, onde os acompanhantes fazem uma
adaptação dos seus horários pessoais para que sejam compatíveis com os
horários de visitas. É importante ressaltar que os entrevistados estavam
realizando visitas a pacientes adultos, fator esse que limita sua posição de
acompanhante apenas aos horários de visitas. Serão abordadas também as
possíveis relações e vínculos que os acompanhantes acabam criando no
momento em que os mesmos estão aguardando o horário permitido para a
realização da visita aos pacientes que estão sendo acompanhados. Além
disso, serão tratadas, ainda que não de forma central, questões de gênero,
uma vez que as mulheres de forma majoritária assumem o papel de
acompanhante hospitalar. Esse trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa,
desenvolvida com o objetivo de interpretar a experiência de ser acompanhante
hospitalar, utilizando a obra “Uma descrição densa: por uma teoria
interpretativa da cultura” do antropólogo Geertz como teórico da antropologia
interpretativa e método etnográfico para compreender a experiência das
pessoas entrevistadas. De forma bastante contributiva, serão aplicadas
reflexões sobre questões de gênero, provenientes da obra “A dominação
masculina” do autor e sociólogo Pierre Bourdieu, onde esta aborda a violência
simbólica e o discurso sexista, em que a relação de gênero é trabalhada por
signos e símbolos que representam normas que transformam as diferenças
sexuais entre homens e mulheres na desigualdade social, se relacionando
assim com a realidade apresentada no ambiente da pesquisa em que a figura
masculina é sobreposta à feminina. A coleta de dados será realizada por meio
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de entrevistas e anotações do caderno de campo que foram coletadas através
da observação. A partir disso, será feita uma descrição e interpretação dos
dados coletados.
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