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RESUMO

FERREIRA, P.B.P. O processo de cuidar do enfermeiro em Unidade de Terapia 
Intensiva: uma análise dos conhecimentos utilizados. 2007. 130 f. Dissertação (Mestrado) - 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Departamento de Enfermagem, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 

O cuidado sempre esteve presente na história humana e é considerado uma característica 
fundamental na área da enfermagem. No contexto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele 
se concretiza em meio a um ambiente repleto de fatores estressantes, aparelhagens múltiplas, 
distanciamento social e desconforto. A vivência da prática em UTI expõe uma realidade em 
que, geralmente, há falta de uma assistência planejada e sistematizada, todavia, nota-se a 
existência de algum saber utilizado pelos profissionais. Apoiados nessa premissa, alvitramos 
identificar que conhecimentos os enfermeiros utilizam para efetuar sua assistência em UTI. 
Acreditamos que para essa identificação, e determinação, de como esses saberes se 
caracterizam e se apresentam na prática é essencial uma análise reflexiva e, portanto, 
utilizamos como metodologia o processo investigatório de Kim (1999), com base nos 
preceitos da Ciência da Ação de Argyris et al. (1985) sob uma abordagem qualitativa. O 
levantamento dos dados transcorreu mediante observação não-participativa e entrevista semi-
estruturada, numa perspectiva de reflexão com oito enfermeiros intensivistas de um hospital 
público. O estudo nos possibilitou detectar, como resultados, não somente que os enfermeiros 
utilizam conhecimentos e padrões de saber adquiridos ou construídos, mas também identificá-
los como: científico, filosófico, tácito, popular, religioso, empírico, pessoal, ético e 
estético. O conhecimento científico destaca-se entre os outros no processo de cuidar, 
sugerindo, assim, o aporte científico adquirido por esses profissionais para possibilitar uma 
assistência especializada e direcionada ao tratamento intensivo. A presente análise contribui 
para a Ciência de Enfermagem no sentido de proporcionar a elaboração de idéias e construtos 
derivados da própria prática. A concepção da realidade da prática extrapola os limites de 
teorias, técnicas e fatos conhecidos, o que exalta a necessidade de um processo de reflexão na 
ação para a compreensão dos conhecimentos envolvidos na elaboração de um cuidado de 
excelência. 

Palavras-chave: Enfermagem. Cuidado. UTI. Reflexão. Conhecimento. 
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ABSTRACT 

FERREIRA, P.B.P. The nursing care process in the Intensive Care Unit: an analysis of the 
knowledge utilized. 2007. 130 p. Dissertation (Master’s) - Post Graduate Program in Nursing, 
Department of Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 

Care has always been present in the history of humanity and in contemporary nursing it is 
considered to be a fundamental characteristic. In the Intensive Care Unit (ICU), care occurs 
within an environment that is known for its stressful factors, technological equipment, social 
isolation and discomfort. Whilst the reality of nursing practice in ICU demonstrates the lack 
of planned and systematized care, there is an indication that the professionals working in this 
setting utilize some type of knowledge. Based on that premise, in this study we aim to identify 
the knowledge that the nurses use in providing care in the ICU.  We believe that the 
identification and characterization of this knowledge, and how it presents itself in practice, 
requires a reflective analysis process.  Therefore, we utilized a qualitative perspective and  
Kim´s (1999) investigative methodology of reflective inquiry  that is based on the precepts of 
Action Science proposed by Argyris et al. (1985). The study was conducted with 8 intensive 
care nurses of a public hospital. Data were collected by means of non-participative 
observation of the nursing care actions and a semi-structured interview conducted within the 
reflective mode that focused on the nurses  practice in the ICU. The results enabled us no only 
to detect that the nurses utilized knowledge and patterns of knowledge acquired or 
constructed, but to identify them as: scientific, philosophic, religious, empirical, personal, 
ethical, and esthetic knowledge. The predominance of the scientific knowledge in the care 
process suggests that these nurses hold an acquired scientific substance that they utilize to 
provide specialized care directed toward critical treatment.  The conception of this reality 
surpasses the theoretical limits, the techniques, and the known facts, and denotes the need for 
a reflective process in action to aide in the comprehension of the knowledge involved in the 
construction of excellent care.

Key terms: Nursing. Care. ICU. Reflection. Knowledge. 
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Capítulo 1 

Considerações Iniciais 

O Pensador, do escultor francês Auguste Rodin, representa a figura humana carregada de 

sincera preocupação e profunda reflexão sobre o seu destino.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 O cuidar sempre existiu na história humana como forma de vida e de relacionamento 

entre as pessoas. Segundo Donahue (1985 apud WALDOW, 2001), esteve inicialmente 

presente no papel da mulher/mãe que protege e cuida da família com zelo, dedicação e amor. 

Quando há situação de doença, ou convalescença de um filho, o cuidado da mulher passa a ter 

outros objetivos além dos da atenção e proteção: os de promover recuperação, alívio da dor e 

da ansiedade. Dessa maneira, a mãe se apodera do papel de cuidadora, buscando, com os 

meios que possui, assistir seu familiar. 

 O processo de cuidar está diretamente relacionado a uma ação que ocorre entre duas 

pessoas, gerando uma relação amistosa e companheira. Ele abrange diversos aspectos na vida, 

como, por exemplo, aspectos éticos, culturais, políticos e humanos, tornando possível uma 

dinâmica de troca entre o cuidador e a pessoa que recebe o cuidado, estabelecendo, assim, 

uma experiência recíproca. Portanto, o ato de cuidar envolve uma ação interativa e gera 

sentimentos de compaixão, de solidariedade, de ajuda, no sentido de promover o bem, e, no 

caso das profissões de saúde, visa ao bem-estar físico do indivíduo, sua integridade moral e 

sua dignidade como pessoa (WALDOW, 1998). 

 A atitude de assistir ou cuidar não está presente apenas na pessoa hospitalizada e 

debilitada. Pelo contrário, todo ser humano necessita de ser cuidado. Desde o seu nascimento, 

quando, ainda pequeno, não tem condições de se alimentar e de se vestir, até a sua morte, 

quando não há mais vida para realizar ações importantes em relação ao destino de seu corpo. 

Logo, durante nossa existência, presenciamos diversas maneiras de cuidar e ser cuidado, em 

diferentes ambientes, com objetivos variados: almejando a cura de doenças ou prevenindo-as; 

na reabilitação de enfermos; ou, até, nos momentos de incapacidade física. 

 Para Boff (1999), o cuidar é mais do que um ato, é uma atitude; é mais do que apenas 

um momento de atenção, zelo e desvelo. Ele representa uma atitude de ocupação, de 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo e empatia com o outro. 

 O cuidado tem sido abordado em várias áreas de atuação, especialmente medicina e 

enfermagem. Entrementes, na área da enfermagem, o cuidado se apresenta com o sentido 

específico de cuidar e não de curar. A enfermagem é uma profissão singular que possui seu 

espaço no mundo e vem aprimorando sua representatividade nos diversos âmbitos do 

processo saúde-doença do ser humano. É reconhecida essencialmente pelo ato de cuidar, no 
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qual o centro da prática de enfermagem é o ser que está sendo cuidado. Desse modo, vem 

aprimorando seu conhecimento, prática e pesquisa em favor de uma melhor qualidade de vida 

do indivíduo por meio do ato de cuidar. 

 Não obstante o cuidado ser um procedimento atribuído a todas as pessoas, na 

enfermagem é focalizado como razão essencial, como característica fundamental. Esse 

pensamento acompanha o conceito de vários estudiosos no assunto, em que garantem o 

sentido peculiar e genuíno do cuidar dentro da enfermagem, mediante ações que promovem 

conforto e bem-estar ao ser cuidado de forma direta ou indireta, tais como: organização do 

ambiente, limpeza, atenção, administração de medicamentos, conforme encontrados nos 

relatos de Florence Nightingale (NIGHTINGALE, 1989). Seu objetivo não deve ser somente 

restabelecer fisicamente o enfermo, mas deve ter envolvimento pessoal, social, moral e, 

sobretudo, compromisso e dedicação do profissional de enfermagem consigo mesmo e para 

com o próximo. 

 Ao discutir conceitos sobre a natureza do fenômeno de cuidar na enfermagem, Roach 

(1993) nos traz uma contribuição significativa a respeito desse tema. A autora se refere à 

enfermagem como a profissionalização da capacidade humana de cuidar, por meio da 

aquisição e da aplicação de conhecimentos, de atitudes e de habilidades apropriados aos 

papéis prescritos à mesma. 

 O cuidado é, portanto, o enfoque teórico da área de enfermagem, sendo citado por 

vários autores (NIGHTINGALE, 1989; HORTA, 1979; WATSON, 1988; ROACH, 1993; e 

LEININGER, 1991) como meio de instrumentalizar essa profissão e orientar os enfermeiros 

para a sua realização na relação terapêutica. Seu enfoque é abordado por meio das teorias de 

enfermagem e do processo de enfermagem, que, por sua vez, representam os conhecimentos 

teórico-filosóficos que embasam o cuidado em enfermagem. 

 O processo ou sistematização da assistência em enfermagem, por sua vez, é visto pelos 

próprios enfermeiros como um meio para melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem (SANTOS, 2005) e, segundo a Resolução 272/2004 do COFEN, deverá ser 

implementado em toda instituição de saúde. Existe anseio por uma sistematização da 

assistência a partir de uma metodologia de trabalho que o organize de maneira a possibilitar a 

obtenção de resultados benéficos ao ser cuidado partindo de um referencial teórico; porém a 

utilização dessa sistematização na enfermagem trata-se de uma realidade ainda distante em 

diversos ambientes. O que se vê são profissionais responsáveis por uma gama de 

procedimentos, objetivando cumprir seus afazeres, inseridos na rotina de trabalho 

(SPERANDIO; ÉVORA, 2002). 
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 Logo, a realidade expõe uma assistência de enfermagem distante de uma atuação 

representada pela teoria e prática em relação aos modelos de sistematização que as teorias 

propõem. O que se observa, na prática, e em diversos estudos, é que o enfermeiro não utiliza 

esses instrumentos.  

 Dentre as causas da não-utilização da sistematização da assistência de enfermagem, 

Rolfe (1997) aborda uma visão de que o problema está no fato de que a maioria dos estudos 

em enfermagem vem sendo executada dentro de uma estrutura teórica inadequada para a 

prática de enfermagem atual. Por outro lado, a implantação do processo de enfermagem tem 

se mostrado, ao decorrer dos estudos, lenta e difícil. Há resistência dos enfermeiros, e isto se 

deve, muitas vezes, à falta de experiência prévia em outros serviços e à visão de que o 

processo é complexo, demanda muito tempo e não é, portanto, factível na prática diária 

(BOCCHI; FÁVERO, 1996). 

 Em contrapartida, nota-se que a relação terapêutica se efetiva, isto é, considerando o 

cuidar, anteriormente citado, mediante a aquisição e a aplicação do conhecimento (ROACH, 

1993), pode-se pressupor que o cuidar/cuidado acontece na prática atual e vem acompanhado 

de algum conhecimento por parte do ser que cuida. Waldow (2001) define o processo de 

cuidar como a execução de ações e comportamentos embasados em conhecimento científico, 

na vivência da prática, na intuição e no raciocínio lógico.

 Desse modo, observa-se uma outra vertente no processo de cuidar englobando não 

somente o uso de conhecimento teórico para sua realização, mas também valorizando os 

conhecimentos adquiridos e desenvolvidos pelos profissionais ao longo de sua existência. 

Conseqüentemente, é possível identificar que esse cuidado que o profissional desenvolve no 

seu ambiente de trabalho nem sempre é dotado de aporte científico e teórico. Muitas vezes, 

ele se utiliza de julgamentos exclusivamente pessoais, para desenvolver uma ação direta ao 

ser cuidado, ou da intuição, para a tomada de decisão em situações de dúvida ou conflito 

(SILVA, 2004). 

 Entretanto, se o processo de cuidar com aporte de conhecimento profissional ocorre na 

assistência de enfermagem, como isso é possível sem identificarmos a utilização de teorias ou 

sistemas de assistência de enfermagem? O que esses profissionais estariam utilizando para 

esse resultado? Quais seriam os conhecimentos que os embasam? 

 Dentre os vários cenários do processo de cuidar do enfermeiro, destacamos a Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) por ser um contexto de trabalho que apresenta uma série de 

nuanças, concordâncias e contradições que se referem ao sistema cultural da prática do cuidar 
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em enfermagem. Assim, o relacionamento com assistidos e familiares revela a realidade do 

cuidar nesse contexto. 

 A UTI é um ambiente muitas vezes hostil, para onde são encaminhados pessoas em 

estado grave em um hospital. O cuidar nesse setor segue uma rotina e normas de assistência 

imprescindíveis à recuperação e ao restabelecimento do ser cuidado às suas atividades 

anteriores. A equipe de enfermagem, com todo o conhecimento sobre o cuidar, interage 

buscando um melhor conforto e uma melhora no quadro de debilidade física e mental do ser 

cuidado. A assistência de enfermagem em UTI se concretiza, portanto, em meio a um 

ambiente repleto de fatores estressantes, aparelhagens múltiplas, falta de privacidade, grande 

acúmulo de tecnologia, distanciamento social e desconforto, absorvendo características únicas 

em relação aos outros ambientes hospitalares (NASCIMENTO; TRENTINI, 2004). 

 A complexidade existente no cuidado intensivo se deve à criticidade do estado geral 

do ser que é cuidado. Assim sendo, o cenário da UTI é bastante dinâmico, pois o profissional 

está constantemente em situação que exige um conhecimento teórico, tecnológico e um 

pensamento crítico com rapidez e cautela, além de muita sensibilidade. Nesse raciocínio, 

Albuquerque (2006) argumenta que a atuação da equipe de enfermagem necessita estar 

voltada ao assistido de maneira intensa, avaliando suas reações e expressões, onde a 

assistência deve compreender os valores essenciais do cuidar como cuidado, diante de 

situações de boa recuperação ou não. 

 Santos (2005) refere que na prática o profissional de enfermagem elabora elementos 

cognitivos (entendidos como paradigmas, esquemas, perspectivas, crenças e pontos de vista 

que ajudam ao profissional a fazer sentido quanto ao que acontece ao seu redor) e habilidades 

técnicas adaptados ao seu ambiente hospitalar. Por conseguinte, observamos que o cuidar do 

enfermeiro que trabalha em uma UTI, assim como em outras áreas da prática, engloba 

aspectos que permeiam diversos saberes: o saber científico, caracterizado pelo modelo 

biomédico citado por Capra (1982); o saber intuitivo apresentado por Boff (1999); o saber 

cultural de Leininger (1991); o saber valorativo, interpessoal, tácito e compartilhado referido 

por Santos (2005), entre outros. Todavia, quais seriam os conhecimentos utilizados pelos 

enfermeiros no cuidado em UTI? Como esses conhecimentos se caracterizam na prática? De 

que forma esses saberes influenciam o processo de cuidar do enfermeiro intensivista?  

 Essas inquietações nos direcionam a pressupor que os enfermeiros, ao realizarem o 

cuidado crítico, utilizam algum tipo de conhecimento. Entretanto, identificar esses saberes 

não é uma tarefa fácil, pois exige uma profunda análise das ações exercidas. Logo, para 

detectar o que guia esses profissionais, ao realizarem o cuidado crítico, faz-se necessário um 
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convite à reflexão sobre suas atitudes. Assim, acreditamos que, para identificar o conjunto de 

conhecimentos utilizados pelos enfermeiros, e como esses saberes se caracterizam e se 

apresentam na prática, é essencial refletir antes, diante e depois desse agir.

 Nesse contexto, alvitramos o estudo do processo de cuidar do enfermeiro em uma 

UTI, com o propósito de identificar que conhecimentos os enfermeiros utilizam para efetuar 

sua assistência. Apresentamos, pois, como nosso objeto de estudo, os conhecimentos 

utilizados no ato de cuidar do enfermeiro em uma UTI. Para delinear os fatores que norteiam 

esse objeto, pretendemos responder ao seguinte questionamento: 

Quais os conhecimentos utilizados pelo enfermeiro para a realização do cuidado de 

enfermagem em uma UTI? 

 Entendemos ser um tema relevante, para a prática e o ensino de enfermagem, devido 

ao enfoque inovador referente à assistência na UTI. A importância desse tema é destacada e 

desenvolvida no tópico a seguir. 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 Fazendo uma retrospectiva sobre a enfermagem, suas origens e evolução até o presente 

momento, não restam dúvidas de que o cuidar é sua principal característica e seu marco 

referencial. No contexto da UTI, o cuidado exige do enfermeiro ações de interação com o 

assistido, assim como com as demais funções administrativas e organizacionais. A assistência 

é realizada em meio a um ambiente, por vezes, frio e impessoal, onde predomina o 

tecnológico sobre o humano. Em contrapartida, por ser necessário um cuidado especializado, 

acredita-se que a relação entre enfermeiro e assistido deva ser intensificada.   

 Pela constância da prática como profissional de enfermagem pude observar e 

questionar como é realizado o processo de cuidar pelos enfermeiros. Percebi a ausência de 

uma linha de pensamento evidente, a carência de utilização de uma sistematização de 

enfermagem e a falta de desenvolvimento de uma assistência fundamentada nas teorias de 

enfermagem, existentes com o intuito de facilitar o cuidado e a reabilitação do assistido. O 

que pude constatar foi a existência de algum conhecimento desses profissionais, embora 

utilizado de forma informal e desorganizada. 

 No campo da enfermagem, muitos autores trabalham a falta de assistência planejada, 

contudo, percebe-se a existência de algum saber utilizado pelos profissionais. Carraro 

(WESTPHALEN; CARRARO, 2001), ao falar sobre sua prática, afirma que ela, apesar de 

muitas vezes ter sido realizada mais empírica do que cientificamente, não significava isenção 
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de conhecimentos. Sua reflexão demonstra a utilização de algum tipo de conhecimento para 

realizá-la, afirmando aplicar uma metodologia, ainda que inespecífica, em geral efetuada 

mecanicamente, com atitudes predeterminadas e descontextualizadas. 

 Há necessidade de se identificar a enfermagem como uma profissão que aborda o 

processo saúde/doença com seriedade e autonomia. Não obstante sua prática delinear-se sem 

uma padronização, pressupõe-se que, para consolidar o cuidado, os enfermeiros lançam mão 

de conhecimentos adquiridos, sejam eles científicos ou intuitivos. Assim, entendemos que a 

enfermagem não está restrita à reprodução da assistência apresentada por outros profissionais, 

pois se utiliza das experiências vividas pelo ser que lida com o ato de cuidar, mediante meios 

científicos e teóricos, construídos ao longo do tempo e que embasam sua prática.  

 Na verdade, o que me depreende inicialmente é que esse profissional não se insere na 

prática sem um conhecimento prévio, principalmente quando se trata de um ambiente de 

cuidados intensivos, onde são necessárias ciências específicas. O que observo é que as ações 

dos profissionais abrangem uma relação peculiar entre o cuidador e o ser cuidado e que essas 

atitudes concernem um objetivo primordial: proporcionar a recuperação do assistido. Aliada a 

essa realidade, considera-se, que para se concretizar uma assistência voltada para a promoção 

de um cuidado de excelência dentro da UTI, é essencial a realização de uma reflexão da 

própria prática.

 Corroborando com nosso raciocínio, Santos (2005) expõe que a prática dos 

enfermeiros no dia-a-dia envolve ações em que se observa uma complexidade de 

entendimentos nos quais tais profissionais demonstram, por meio da assistência prestada, 

possuir um conhecimento muito maior do que são capazes de dizer ou registrar. Contudo, 

entendemos que esse conhecimento é um recurso que precisa ser analisado e trabalhado para 

atingir plenamente os objetivos essenciais do cuidado de enfermagem.  

 Apesar de vários aspectos da assistência de enfermagem ter ampla discussão na 

literatura, a área dos conhecimentos que baseiam o ato de cuidar do enfermeiro intensivista 

ainda não é abordada com esse enfoque por um número expressivo de pesquisadores em 

enfermagem. Assim, considerando a dificuldade de leituras que abordem esses 

conhecimentos, entendemos que há necessidade de contextualizar os conceitos e as idéias que 

entremeiam o cuidado. Concordando com Santos (2005), questões epistemológicas 

envolvendo o objeto do conhecimento em enfermagem e sua filosofia devem ser bem 

analisadas, a fim de que seja possível dar respostas às indagações sobre a profissão como uma 

prática, uma ciência e uma arte. 
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 Devido a isso, é pertinente identificarmos que habilidades são empregadas no fazer 

enfermagem, isto é, no seu ato de cuidar, direcionando essa análise para um processo de 

reflexão sobre o saber existente no enfermeiro que justifique e embase suas ações.  

 Destarte, tal análise torna-se relevante por trazer à luz uma visão do cuidar ainda 

pouco trabalhada, visto que o essencial a ser investigado é a relação dos pensamentos, 

sentimentos, atitudes e raciocínios do enfermeiro com os conhecimentos presentes em sua 

práxis e em seu interior. Descobrindo quais conceitos, teorizações e ações dos enfermeiros 

possibilitam e caracterizam o atual processo de cuidar por meio de uma análise reflexiva. 

 Ressaltamos, também, a importância da reflexão na ação proposta para interpretação 

dos conhecimentos, pois, ao descrever o delineamento do cuidado existente, possibilita-se o 

aperfeiçoamento ou, mesmo, a transformação do agir desses profissionais, gerando uma 

mudança concreta da assistência do enfermeiro na UTI. O modelo de assistência com 

embasamento científico nos conduz a um fazer reflexivo, ou seja, a estarmos sempre tentando 

um cuidado de qualidade, voltado para as necessidades do ser cuidado (WHESTPHALEN; 

CARRARO, 2001).

 Ademais, objetiva-se colaborar com o campo da pesquisa e da educação em 

enfermagem, já que o presente estudo traz contribuições adicionais, devido à característica de 

a análise proposta englobar aspectos inovadores de conceitos, metodologias e ações, 

subsidiando uma visão diferenciada do cuidado.  

 Sua relevância é estabelecida pela identificação dos conhecimentos advindos da 

prática, sem se determinar previamente um conhecimento específico a ser observado, como 

ocorre em estudos atuais. Logo, a reflexão proposta se faz quanto ao pensar no cotidiano do 

enfermeiro em UTI, trazendo uma contribuição para a ciência da enfermagem no sentido de 

proporcionar a elaboração de idéias e construtos derivados da própria prática.

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

Objetivo Geral 

Analisar os conhecimentos utilizados pelo enfermeiro no ato de cuidar em UTI. 

Objetivos Específicos 

Identificar os conhecimentos inseridos no cuidado do enfermeiro em UTI;

Refletir os conhecimentos que orientam a tomada de decisão do enfermeiro no cuidar 

em UTI. 
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Capítulo 2 

Revisão da Literatura

“Só é útil o conhecimento que nos torna melhores”.  
(Sócrates) 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Na perspectiva de identificar o ato de cuidar do enfermeiro em uma Unidade de 

Terapia Intensiva adulto, objeto do nosso estudo, contextualizamos, inicialmente, o cuidar 

cuidado, reconhecido como a essência da profissão de enfermagem e primordial na 

assistência na UTI. Posteriormente, os conhecimentos, em que abordamos os seus tipos 

existentes e identificados por alguns estudiosos, bem como o conhecimento no fazer em 

enfermagem englobando os padrões do conhecimento, as técnicas de enfermagem, as teorias 

de enfermagem e a metodologia da assistência.  

2.1 CUIDAR CUIDADO 

 As palavras cuidar e cuidado originaram-se de cogitare (latim) e cogitar (português), 

cuja definição, segundo Boff (1999), é cuidar do outro. Montenegro (2001) pesquisou em 

dicionários de várias línguas a procedência das palavras cuidar e pensar, descobrindo que elas 

advêm da mesma origem: cogitare. Etimologicamente, identificamos que até o século XIII, 

cogitare e cuidare tinham o mesmo significado. As palavras sinônimas referiam-se à 

inteligência, à vontade, ao pensar e ao sentir. Com o passar do tempo, o uso de cogitare foi 

sendo substituído por pensare, por ter um sentido mais categórico. Por outro aspecto, os 

significados de cogitare se expandem, assumindo os sinônimos esperar, temer, estar 

preocupado ou ser solícito, vinculando-se a significações de caráter emocional. Outrossim, 

essa palavra passou a representar um sentido de atenção, carinho, angústia, ansiedade, paixão 

e preocupação. 

 De acordo com Heidegger (1989), ele está enraizado no ser humano acompanhando 

todas as suas ações por intermédio dos sentimentos de querer e desejar, que são características 

humanas fundamentais. Porquanto, o cuidar engloba características do ser humano, de seu 

relacionamento, de sua existência e de sua evolução. 

 Boff (1999) contribuiu com várias publicações que enfatizam o cuidar e o descreve 

como um modo de ser, ou seja, a maneira como a pessoa humana se estrutura e se realiza no 

mundo com os outros, demonstrando um valor maior que um simples ato único. Enfatiza as 

relações que se estabelecem entre os indivíduos, instituindo a existência e a convivência do 

ser, permitindo que esses indivíduos estruturem suas próprias consciências e identidades. 

Nessa visão, segundo Souza et al. (2005), o ato de cuidar compreende agir com desvelo, 

solicitude, empenho, zelo e carinho. Tanto no âmbito pessoal como no social, o cuidado 
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destaca-se pela ação de colocar-se no lugar do outro e na maneira de se relacionar com o outro 

em momentos específicos da vida em que se exige atitudes pessoais em relação ao próximo, 

como ao nascer, adoecer e morrer.  

2.1.1 O Cuidar na Enfermagem 

 A acepção da palavra cuidado tem sido amplamente discutida nas disciplinas de 

filosofia e enfermagem, que buscam elementos para refletir acerca de um processo existente 

há muitos anos. Segundo Montenegro (2001), para a filosofia, a palavra cuidado é empregada 

com o significado de cuidar de si, indicando uma reflexão sobre si mesmo. Já, na 

enfermagem, o cuidar é concebido como altruísmo, tendo o sentido de cuidar do outro, 

diferenciando-se, assim, da medicina, que emprega o cuidar no sentido de curar. 

 Nesse contexto, o cuidado de enfermagem se delineia por meio da busca primordial 

em promover e preservar a vida do ser humano, visando a ampará-lo na dor e no sofrimento 

diante da doença, assim como na procura do bem-estar e conforto, necessários à conservação 

da dignidade humana. Assim, “prestar cuidado, quer na dimensão pessoal quer na social, é 

uma virtude que integra os valores identificadores da profissão da enfermagem” (SOUZA et

al., 2005, p. 02). Waldow (2001) identifica como razão prioritária em enfermagem o alívio do 

sofrimento humano, ao preservar atitudes que mantêm a dignidade, ao facilitar os meios para 

manejar as crises e as experiências do viver e do morrer. 

 A hospitalização pode se tornar um processo difícil para o indivíduo, sendo o cuidado 

de enfermagem essencial, uma vez que permite estabelecer intervenções terapêuticas 

centradas no assistido. Dessa forma, torna-se possível a redução de ansiedades, medos e 

desconfortos vividos pelo ser cuidado, além da promoção e recuperação do seu estado de 

debilidade, por meio de uma relação interpessoal enfermeiro-assistido (GONZAGA; 

ARRUDA, 1998). 

 Assim sendo, releva notar que o cuidar se constitui de forma direta ou indireta pelos 

profissionais. Waldow, Lopes e Meyer (1995) consideram cuidado direto os comportamentos 

e ações empreendidos junto ao assistido. No Brasil, este continua sendo realizado também 

pelos profissionais técnicos e auxiliares, embora a Lei nº 7.498/86 do Exercício Profissional 

de Enfermagem (ABEN, 1987) disponha, em seu artigo 11º, que ao enfermeiro incumbe 

privativamente cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. O 

enfermeiro também se ocupa com o planejamento e coordenação das ações do cuidar, 

considerados aqui como cuidados indiretos. Diante disto, a realidade apresenta ações de 
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cuidado direto realizado geralmente por parte dos técnicos e auxiliares e de cuidado indireto 

efetuado essencialmente por parte dos enfermeiros.  

 Tanto no cuidado direto como no indireto, o enfoque é sempre o assistido, o ser que 

necessita de cuidado, ou seja, o seu bem-estar. Destarte, nas atividades de administração, 

coordenação, planejamento, registro e assistência, a equipe de enfermagem se unifica, 

gerando um ambiente que proporciona o cuidado. O processo de cuidar ocorre 

independentemente da cura, e seus propósitos, dentro da enfermagem, são, conforme Waldow 

(2001), aliviar o sofrimento humano e manter a dignidade do ser cuidado. 

Conseqüentemente, o cuidado na área da enfermagem resulta da convergência entre as 

ações profissionais direcionadas ao bem-estar do indivíduo, efetivando-se por meio de 

atitudes intuitivas e cognitivas advindas até mesmo de outras ciências. Ou seja, ele se 

caracteriza pela interação terapêutica existente entre enfermeiro e assistido, com 

embasamento nos conhecimentos empíricos, pessoais, éticos, estéticos e políticos (SOUZA et

al., 2005).

 Enfim, podemos sintetizar o conceito de cuidado em enfermagem através das 

considerações realizadas por Souza et al. (2005, p. 269): “O cuidado de enfermagem consiste 

na essência da profissão e pertence a duas esferas distintas: uma objetiva, que se refere ao 

desenvolvimento de técnicas e procedimentos, e uma subjetiva, que se baseia em 

sensibilidade, criatividade e intuição para cuidar de outro ser”. 

2.1.2 Cuidar de Enfermagem na UTI 

As Unidades de Terapia Intensiva ocupam áreas hospitalares destinadas ao 

atendimento de pacientes críticos que necessitem de cuidados complexos e especializados. 

Esses serviços têm como objetivo, segundo Leite e Vila (2005), atender enfermos que se 

encontrem em estado grave e que necessitem de assistência permanente, reunindo dessa forma 

uma equipe especializada e equipamentos tecnológicos específicos e adequados ao ambiente e 

ao indivíduo, proporcionando, assim, a monitoração contínua de seu estado geral e a 

intervenção emergencial no caso de descompensações iminentes. 

 Destarte, a internação em UTI é precedida de comprometimentos orgânicos, presentes 

e potenciais, que colocam em risco a vida do assistido, contribuindo para que a assistência de 

enfermagem, nessa unidade, seja norteada pelo modelo biomédico, caracterizando-se por um 

ambiente onde a tecnologia predomina (NASCIMENTO; TRENTINI, 2004). 
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 Nesse setor, em que tanto a iluminação como a ventilação são artificiais, a noção de 

tempo e espaço é imensamente confundida. O ser cuidado sofre um processo de separação 

física do mundo, com mudanças significativas nos hábitos de higiene, de alimentação, de 

eliminação, de sono e repouso, de carinho, de convivência familiar e nos aspectos 

relacionados ao trabalho (SOUZA et al., 2006). 

 Ademais, em face de uma rotina repleta de complexidades e situações emergenciais, 

em que o assistido apresenta muitas vezes intercorrências terapêuticas, exigindo uma 

assistência peculiar voltada para ações rápidas e efetivas por parte do enfermeiro, esse 

ambiente torna-se hostil e freqüentemente causador de abalos e comprometimentos 

emocionais aos profissionais e aos indivíduos que nele se inserem. Tais fatores devem ser 

considerados ao se avaliar o processo de cuidar (LEITE; VILA, 2005).

 Nesse contexto, destaca-se que a tecnologia dentro da UTI, apesar de necessária, 

devido à criticidade do estado geral em que se encontra o assistido, não deve ser considerada 

como o fator precípuo na busca de uma assistência de enfermagem com qualidade. A 

tecnologia deve ser preterida pela avaliação clínica dos enfermeiros, realizada por meio da 

interação enfermeiro-assistido ao se prestar o cuidado, visto que tal análise engloba 

conhecimentos adquiridos e desenvolvidos em conjunto com aporte tecnológico existente 

(BASTOS, 2002). 

 Lemos e Rossi (2002), no que tange à implementação da assistência, salientam a 

importância de outras necessidades além da esfera física do indivíduo. Verifica-se, portanto, 

que na internação em UTI o cuidado se torna primordial, devendo ser direcionado para além 

das necessidades fisiopatológicas do ser humano, ou seja, deve-se enfocar o assistido em sua 

totalidade, considerando não somente a doença, mas também as questões psicológicas e 

ambientais que influenciam seu estado físico.  O cuidado intensivo na enfermagem deve ser 

centrado essencialmente na tomada de decisão, pois a necessidade de equipamentos especiais 

e um ambiente tecnológico adequado não se sobrepõe ao julgamento do enfermeiro diante de 

situações peculiares, baseando-se no estado biopsicossocial do ser cuidado (VILA; ROSSI, 

2002).

 Conseqüentemente, as ações desenvolvidas no cuidado intensivo de enfermagem 

devem favorecer a recuperação do assistido, não obstante as circunstâncias desfavoráveis e o 

prognóstico. Como a finalidade primordial é promover o bem-estar e uma melhor qualidade 

de vida, seja para viver ou para morrer, é importante vivenciar a enfermagem intensivista  sob 

todos os seus aspectos, isto é, estar preparado tanto para vida quanto para morte, visto que 
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essa realidade é inerente ao ambiente crítico e às condições do ser cuidado que nele se insere 

(LEITE; VILA, 2005).

 Boff (1999) defende a necessidade de se fazer do cuidado um fenômeno para a nossa 

consciência, mostrando-se na experiência e moldando a nossa prática. Fazendo-se uma alusão 

à enfermagem, conclui-se que o cuidado se torna precípuo no âmbito da assistência, visto que 

a mesma se efetua mediante uma relação entre o cuidador e o ser cuidado. Esmiuçando para o 

contexto da UTI, local onde o assistido se encontra intensamente debilitado e necessitando de 

uma assistência contínua, consideramos ser indispensável graduar ao máximo a magnitude do 

cuidar cuidado. Bastos (2002) considera que, para realizar o cuidado e consolidar a assistência 

de enfermagem em UTI, faz-se mister a busca desses profissionais pela aquisição de 

conhecimentos, pois dessa maneira o cuidado é desenvolvido com bases sólidas e a prática é 

aperfeiçoada. 

2.2 REFLETINDO SOBRE OS CONHECIMENTOS 

O estudo sobre conhecimento existe há muitos anos na história da humanidade e 

caracteriza-se por um tema deveras discutido no campo da filosofia e da epistemologia. 

Dentre os vários filósofos que refletiram este assunto, citamos Aristóteles (1983), Platão 

(1989), Kant (1983) e Heidegger (1989), que contribuíram com pensamentos e idéias sobre o 

processo de construção do saber.

Para Aristóteles, o conhecimento se concretiza essencialmente por meio de sua 

manifestação, onde é exibida a causa que provocou o fenômeno (LAHR, 1958). Ele defende 

que a ciência vem ao indivíduo por meio da experiência vivida. Desse modo, o autor 

apresenta um conceito mais abrangente de ciência, dividindo-a em três classes a saber: teoria, 

que são as ciências teóricas; práxis, que compreendem as ciências práticas que ensinam a agir; 

e póiesis, que representam as ciências produtivas que ensinam a realizar coisas novas 

(ARISTÓTELES, 1983). Por outro lado, Kant (1983) defende a existência de dois tipos de 

conceitos que ele acredita embasarem a construção do saber: o empírico, oriundo da ciência; e 

o puro, advindo da filosofia. Marcando, assim, a diferença entre a ciência moderna e a 

filosofia.  

 Atualmente, acredita-se que o conhecimento é a chave de futuras mudanças de poder, 

tendo em vista que ele abre novos horizontes e novas possibilidades de crescimento pessoal e 

construção social (TOFFLER, 1990). A busca de esclarecimento pelo homem engloba um 

processo de compreensão do mundo em que ele vive e de auto-objetivação humana por 
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intermédio do raciocínio, mediante discursos oriundos de interpretações das idéias e dos 

conceitos gerados a partir de experiências vividas pelos sujeitos. Sendo assim, o 

conhecimento permite compreender a realidade em que se vive, apropriando-se dela por meio 

de conceituações (HABERMAS, 1987).

 Entendemos, assim, que o conhecimento é um atributo que os seres humanos possuem 

para reagir ativamente ao mundo que os cerca. O homem necessita interagir com o meio 

refletindo sobre sua realidade para conhecê-la, e esse conhecer é buscado incessantemente por 

ele. Para delinear uma situação no intuito de compreendê-la, é necessário que o homem tenha 

condições de ordenar e unificar os elementos absorvidos em seu universo (FERREIRA, 

2003).

 Conseqüentemente, para a construção do conhecimento deve-se considerar uma 

perspectiva tanto relacional, entre sujeito e a realidade, quanto reflexiva. Ferreira (2003, p. 

56) adiciona, para o processo reflexivo, a articulação de elementos “sociais, políticos, 

econômicos, históricos, mitológicos, afetivos e psicológicos, tecendo-os juntos”. Sob esse 

aspecto, apresentamos as variações existentes do conhecimento, objetivando a propiciar um 

melhor entendimento. 

2.2.1 Tipos de Conhecimentos 

 Há muitos níveis de conhecimento, definidos de acordo com as características e a 

origem dos conceitos interpretados. Entre eles, analisamos primeiramente os quatro tipos  

descritos pelos autores Marconi e Lakatos (2006), e Cervo e Bervian (2005), a saber: 

conhecimentos popular, filosófico, religioso e científico. Associadamente, discorremos sobre 

o conhecimento tácito trazido por Schön (2000) e Machado (2001). Posteriormente, 

apresentamos os quatro padrões do conhecimento de Carper (1978): empírico, estético, 

pessoal e ético.

 O conhecimento popular, também conhecido como senso comum, é um modo de 

conhecimento sem análise profunda, ou seja, é um conjunto de concepções de um meio social 

que se conquista na relação direta entre as coisas e/ou os seres humanos. Com base no 

pensamento de Marconi e Lakatos (2006), o objeto é reconhecido pelo sujeito cognoscente 

por meio de seus próprios valores, imbuindo-se, assim, valores ao objeto. Considera-se um 

conhecimento reflexivo, porém com limitações, pois não há busca ativa sobre a veracidade ou 

a falsidade do evento. É, ainda, falível e inexato, visto que se contenta com conceitos 

passados de pessoa a pessoa, não sendo previamente procurado ou estudado. 
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 O conhecimento filosófico caracteriza-se por hipóteses que não são submetidas à 

observação, e por ser racional e sistemático, em virtude de ter um pensamento coerente da 

realidade estudada. É ainda entendido como infalível e exato, desenvolve-se por idéias, 

relações conceituais e exigências lógicas. A filosofia utiliza-se do método racional, no qual 

prevalece o sentido dedutivo, na busca de respostas gerais, de indagações universais 

(MARCONI; LAKATOS, 2006). Ela busca a compreensão da realidade sob um âmbito 

universal por meio da atitude fundamental de refletir: “a filosofia procura refletir sobre esse 

saber, interroga-se sobre ele, problematiza-o” (CERVO; BERVIAN, 2005 p. 11).  

 O conhecimento religioso ou teológico baseia-se em conceitos revelados de forma 

dogmática, que são, dessa forma, considerados infalíveis e indiscutíveis. Trata-se de um 

aporte sistemático do mundo, pois tem uma ordem de pensamento e raciocínio. Os indivíduos 

absorvem esse conhecimento por um ato de fé, acreditando na revelação divina (MARCONI; 

LAKATOS, 2006). A fé teológica é entendida dentro desse conhecimento, caracterizando-o 

como advindo do que está oculto ou de um mistério que é revelado por alguém (CERVO; 

BERVIAN, 2005). 

 O conhecimento científico se diferencia, portanto, dos outros tipos de conhecimento 

devido à maneira utilizada para o adquirir, ou melhor, quanto à metodologia que o embasa.  

Ele é tido como real, visto que se ocupa com ocorrências ou fatos por intermédio de 

experimentos, sendo constituído, assim, como contingente. Por ser trabalhado e estudado de 

forma ordenada e lógica, caracteriza-se como sistemático. É definido ainda como falível e 

verificável, pois não é definitivo (pode ocorrer novos experimentos que provem o contrário do 

anterior) e suas afirmações não comprovadas por meio de experimentos não são consideradas 

ciência (MARCONI; LAKATOS, 2006). Segundo Cervo e Bervian (2005), esse 

conhecimento ultrapassa o empírico, objetivando definir, além do fenômeno propriamente 

dito, suas origens e leis. Logo essa área consolida a busca constante de respostas e explicações 

mediante as experiências revisadas e avaliadas. 

 O conhecimento tácito, de acordo com Machado (2001), caracteriza-se pelo 

conhecimento implícito no ser humano. Ele afirma que todo indivíduo possui em seu interior 

duas formas de conhecimento: o explícito e o implícito. O conhecimento explícito se

caracteriza por ser transpassado de maneira formal e sistemática. Enquanto o implícito é 

definido como pessoal, não sendo possível representá-lo totalmente por registros e 

explicações. O conhecimento tácito é aquele conhecimento que o ser humano possui 

naturalmente, porém não está escrito em lugar nenhum, apenas contido em seu interior e 

assim difícil de ser escrito e falado. Considera-se que o conhecimento existente no indivíduo é 
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superior ao explicitado em palavras, ou seja, há mais informações no seu interior do que no 

conhecimento demonstrado. 

 Schön (2000) apresenta o conhecimento tácito como espontâneo, intuitivo, 

experimental e cotidiano. Ele o demonstra com o exemplo de uma criança que sabe ver o 

troco que deve receber, no entanto, não sabe realizar a conta matemática correspondente. 

Dessa maneira, podemos inferir que não há pessoa com ausência total de conhecimento tácito. 

Entretanto, apesar de o conhecimento tácito fazer parte do conhecimento global, muitas vezes, 

em sua maioria, não é reconhecido nem valorizado. O próprio Machado (2001) nos traz a 

subvalorização desse conhecimento pelas pessoas em detrimento do conhecimento explícito. 

 Não se pretende, aqui, submeter o conhecimento explícito e consciente a julgamento.

Pelo contrário, o que se pretende é identificar na literatura a existência dos variados tipos de 

conhecimento, onde se destaca o conhecimento tácito ou implícito como importante nas 

relações de trabalho e de pensamentos. Associados ao pensamento crítico, podem construir o 

pensamento amplo e geral voltado para o desenvolvimento intelectual completo. Machado 

(2001, p. 345) afirma: 

Uma inteligência, mesmo que possa ser caracterizada como científica, não pode 
carecer de uma arquitetura de valores, cultivados tacitamente na prática acadêmica e 
que compõem um espectro muito mais amplo do que o dos valores econômicos ou 
empresariais. 

O reconhecimento desses conhecimentos e padrões é essencial para possibilitar o 

aprendizado e a educação nos domínios da enfermagem, e direciona a atenção para a questão 

crítica de que tipos de conhecimentos devem ser considerados mais importantes no campo da 

enfermagem. Ademais, Almeida (1984) define o cuidado na área de enfermagem como 

composto pelo conhecimento (saber em enfermagem), concretizado através de um nível que 

ela chama de técnico (instrumentos e condutas) e da relação que se estabelece entre cuidador e 

ser cuidado. Conseqüentemente, “o saber de enfermagem é o instrumental que seus agentes 

utilizam para realizar o seu trabalho, instrumental este legitimado e reproduzido pelo ensino 

desta prática” (ALMEIDA, 1984, p. 59). A autora conclui, então, que o conhecimento nessa 

área deve ser compreendido como produto da própria prática. 

 Considerando essa análise do saber em enfermagem, seguiremos com nosso estudo 

apresentando o conhecimento em enfermagem, abordando os padrões do conhecimento, as 

técnicas de enfermagem e os princípios científicos, as teorias de enfermagem e a 

sistematização da assistência em enfermagem. 



28

2.2.2 O Conhecimento em Enfermagem 

 A enfermagem tem se desenvolvido numa estrutura diferenciada de conhecimento. 

Segundo Silva e Batoca (2003), ela não se enquadra somente no conhecimento científico,

pois é comum os profissionais de enfermagem se depararem com situações que requerem 

ações e decisões para as quais não há respostas científicas. Waldow (1998) afirma que a 

enfermagem também inclui, além de idéias sobre a saúde, aspectos que refletem crenças e 

valores, apropriando-se de conhecimentos de outras áreas. 

Padrões do conhecimento 

Segundo Carper (1978), o corpo de conhecimento que serve de justificação para a 

enfermagem prática possui padrões, formas e estruturas que servem de horizontes para 

expectativas e identificam características de maneiras de pensar sobre o fenômeno. Nesse 

caso, a autora define quatro diferentes padrões de conhecimentos que os enfermeiros têm 

valorizado e utilizado na prática: empírico, pessoal, ético e estético.

 O padrão de conhecimento empírico é caracterizado por ser sistematicamente 

organizado em leis gerais e teóricas, cujo propósito é o de descrever, explicar e predizer 

fenômenos de interesse específico (SILVA; BATOCA, 2003). Carper (1978) define este 

padrão de conhecimento como a “ciência de enfermagem”, todavia esclarece que ele não está 

enquadrado em ciências mais maduras, como o conhecimento científico, e sim evidenciado 

como factual, descritivo e destinado ao desenvolvimento abstrato com explicações teóricas no 

contexto da enfermagem. 

 O padrão de conhecimento estético diz respeito à arte da enfermagem e se expressa 

mediante ações, comportamentos, atitudes, condutas e interações com as pessoas. Seu 

delineamento consiste na percepção do equilíbrio, ritmo, proporção e união do que é feito em 

relação às particularidades abstratas (CARPER, 1978). Kim (1999, p. 1208) considera que o 

aspecto estético “se refere às formas de auto-apresentação e criatividade adotadas pelos 

enfermeiros na prática”. 

 O padrão de conhecimento pessoal em enfermagem, ao contrário do ético e do 

empírico, não é expresso diretamente por meio da linguagem, mas sim pela sua existência, 

criando-se um significado pessoal interior que é formado por experiências vividas. Ele 

concerne no conhecimento concreto encontrado no próprio indivíduo, ou seja, advindo de 
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suas relações interpessoais ao longo de sua existência, contribuindo para sua formação pessoal 

(CARPER, 1978).

 O padrão de conhecimento ético é considerado o conhecimento moral da 

enfermagem, onde envolve julgamentos éticos constantes e, freqüentemente, implica 

confrontar valores, normas, interesses ou princípios. O conhecimento ético não descreve ou 

prescreve a decisão a ser tomada, mas provê insights sobre as possíveis escolhas a serem 

feitas e o seu porquê. Ele requer um entendimento de diferentes posições filosóficas 

considerando o que é bom, o que é desejável e o que é correto; de diferentes situações éticas 

concebidas para lidar com as complexidades dos julgamentos morais compreendidos no 

indivíduo e de várias orientações para concepção de noções das obrigações existentes 

(CARPER, 1978). 

 Embora descritos separadamente, os quatro padrões de conhecimento em enfermagem 

ocorrem de forma inter-relacionada e surgem das experiências vivenciadas pelos 

profissionais, sendo cada um igualmente necessário, porém se apresentando de maneira 

aleatória e contribuindo como componente essencial para a prática de enfermagem (CARPER, 

1978). Citamos ainda um quinto padrão do conhecimento proposto por White (1995), no qual 

considera padrão sociopolítico como aquele presente no contexto sociopolítico em que a 

enfermagem se insere. Entretanto, devido à sua especificidade, nosso enfoque será dado aos 

quatro padrões de Carper. 

As técnicas de enfermagem e os princípios científicos 

 As técnicas são consideradas como instrumentos primordiais utilizados pela 

enfermagem para efetuar o cuidado, possibilitando assim sua instrumentalização. No início, 

eram entendidas pelos procedimentos simples existentes nos cuidados domésticos, logo mais 

se concretizaram por atitudes de cuidado ligadas à salvação do indivíduo doente, destacando a 

religiosidade da enfermagem e se distinguindo da prática médica existente no período do 

cristianismo ao feudalismo. Neste período, as organizações hospitalares acolhiam 

essencialmente os pobres, que eram tratados pelo pessoal da enfermagem. Somente ao final 

do século XVIII, o saber médico se insere no espaço hospitalar, delineando sua assistência, 

tendo no indivíduo o seu objeto de saber (ALMEIDA, 1984). 

 A partir daí, as duas práticas passam a coabitar o mesmo espaço hospitalar, sendo que 

a prática médica se volta do meio ambiente para o doente, enquanto a prática de enfermagem 

centra-se no ambiente desse doente. Nightingale (1989) definiu estruturas quanto ao cuidado 
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despendido ao indivíduo e orientou essa assistência refletindo o meio ambiente em que ele se 

insere, objetivando diminuir os efeitos negativos que aquelas instituições causavam. 

 O cenário do cuidado em enfermagem vai se transformando e abandonando a 

finalidade religiosa para buscar a qualidade do meio ambiente do assistido. Almeida (1984, p. 

63) expõe que “as relações de dominação-subordinação se estabelecem e a prática de 

enfermagem de sua independência passa a uma prática dependente e subordinada à prática 

médica”. Acrescenta-se a isso a busca de uma estruturação do cuidado e disciplinação das 

enfermeiras, visto que a prática  de enfermagem era realizada por mulheres. A autora conclui, 

portanto, que até a institucionalização da enfermagem não é visualizada a elaboração de 

procedimentos que focalizem o cuidado, mas sim construção de práticas caracterizadas pela 

vocação da enfermagem e concretizadas pela disciplina, auxiliando o trabalho médico. 

 O período em que as técnicas de enfermagem são organizadas se inicia no século XX. 

As escolas de enfermagem, acompanhando o crescimento dos hospitais, expandiram-se 

objetivando cobrir essa demanda de profissionais qualificados. Nesse contexto a técnica de 

enfermagem passa a ser estruturada e organizada inicialmente nos Estados Unidos, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento da prática de enfermagem. Desse modo, o foco da 

enfermagem passa a ser os procedimentos realizados, faz-se a divisão de trabalho e se inicia o 

processo de diferenciação das tarefas efetuadas pelos auxiliares para os realizados pelo 

enfermeiro, onde este último tende a liderar o pessoal de enfermagem (ALMEIDA, 1984). 

 As técnicas de enfermagem representam, ainda, uma relevante área do saber de 

enfermagem, devido ao cuidado atual necessitá-las, além do enfoque dado aos seus aspectos 

pela a produção do ensino e pesquisa. Almeida (1984, p. 67) define as técnicas como “a 

descrição do procedimento de enfermagem a ser executado, passo a passo, e especifica 

também a relação do material a ser utilizado”.     

Por outro lado, Lucena et al. (2006) discutem a respeito da preocupação excessiva com 

as técnicas, ao destacar sua supervalorização em detrimento ao cuidado centrado no assistido. 

A área da enfermagem tem desvalorizado o cuidado ao enfatizar, nos campo do ensino e da 

prática, o uso da técnica com destreza pelos profissionais, enfocando essencialmente a 

realização de tarefas com perfeição, deixando, portanto, de se ocupar com o processo de 

cuidar existente na relação com o assistido (LUCENA et al., 2006).

 Os princípios científicos norteiam a prática de enfermagem e a distanciam da visão de 

ser não-científica e baseada somente na intuição. Eles se originam de estudos realizados por 

educadores norte-americanos aplicando conceitos científicos à prática de enfermagem e 

objetivam atender às necessidades biopsicossociais dos indivíduos (NORDMARK, 1972 apud 
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ALMEIDA, 1984). Por meio deles, as técnicas passam a ser fundamentadas cientificamente, 

com base nas ciências naturais e sociais, o que exalta sua importância diante dos novos 

conhecimentos que surgem (médico e tecnológico) para a construção da prática de 

enfermagem. 

 Diante dessa formulação do conhecimento, surge uma dimensão que discute o 

conceito de enfermagem como ciência, com enfoque na construção de um corpo de 

conhecimento específico da enfermagem, visto que: “o saber expresso pelos princípios 

científicos é também visto pela liderança da enfermagem como dependente, sem possuir 

natureza específica e sem ser autônomo” (ALMEIDA, 1984, p. 71). Dessa maneira, passamos 

para o nosso próximo item de estudo, que são as teorias de enfermagem.  

Teorias de enfermagem 

As teorias de enfermagem, presentes com o intuito de revelar a enfermagem como 

uma ciência, surgiram por intermédio de algumas lideranças americanas entre os anos de 1960 

e 1970. Apresentam-se, essencialmente, como forma de humanizar a assistência e o cuidado 

de enfermagem (SILVA; BATOCA, 2003). Em nosso país, passaram a ser fonte de interesse 

dos profissionais, demonstrando a necessidade de uma contribuição teórica que delimitasse o 

campo de atuação do profissional de enfermagem. É possível detectar esse interesse, tendo-se 

como base os escritos de Waldow (2001), nos quais a autora identifica que, por meio das 

teorias de enfermagem, há o resgate do cuidado. Este, por sua vez, é apresentado por várias 

teoristas na busca de uma melhor qualidade de vida do ser que necessita de cuidado. 

Enfermeiras teóricas do mundo inteiro, como Nightingale (1989), Horta (1979), 

Watson (1988), Roach (1993) e Leininger (1991), foram construindo e descrevendo as teorias 

de enfermagem que vêm dando suporte e caracterizando a enfermagem como profissão 

peculiar e responsável pelo cuidado em todo seu espectro. Elas apresentam teorias conhecidas 

como gerais, pois são aplicáveis em qualquer contexto de enfermagem. Portanto, servem de 

guia e orientação para o cuidado de enfermagem (WALDOW, 2001). 

 A teoria se caracteriza pela compilação de explicações, conceituações ou visões que 

delineiam um fenômeno (ALMEIDA, 1984). Outro conceito encontrado refere-se à oposição 

da prática, significando, de acordo com Brugger (1987, p. 408), o “conhecimento puro, a pura 

consideração contemplativa” confirmando-se pela descoberta de novos fatos. Elas são 

interpretadas como aspectos que proporcionam insights intelectuais aos fenômenos e se 

fundamentam em conceitos inter-relacionados (WESTPHALEN; CARRARO, 2001). Podem 
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ser caracterizadas como um conjunto de conceitos, definições e proposições que abordam os 

fenômenos paradigmáticos de pessoa, ambiente, saúde e enfermagem, especificando as 

relações entre variáveis que são derivadas desses fenômenos (FAWCETT, 1992).  

 Há, portanto, um grande número de teóricas que conceituam o cuidar/cuidado como 

sendo uma forma de expressão da enfermagem. São abordagens estudadas, trabalhadas, em 

que se busca definir o cuidado, caracterizando, assim, essa profissão como uma área de 

trabalho que nutre a vida. O aporte teórico da enfermagem tem início nos conceitos e 

significados da própria profissão, como tentativa de vários autores em determinar o que é a 

enfermagem e seu objetivo. Silva (2004) a define como uma ciência em que se estabelece a 

compreensão dos princípios científicos relacionados com métodos ou tarefas destinadas ao 

cuidado dos enfermos. Desde então se percebe a relação da enfermagem com o cuidado citado 

por alguns autores, dos quais destacamos Nightingale, Waldow, Leininger, Watson e Horta. 

 Nightingale (1989) já enfatizava a influência das condições ambientais – como 

limpeza, temperatura, ventilação, luminosidade e som – para a assistência. Sua abordagem 

traz consigo novos modelos conceituais para a prática de enfermagem, sendo considerada por 

Silva (2004) como uma teoria das condições ambientais ótimas, importante para a 

enfermagem. Caracteriza-se como um grande avanço nessa área, pois marca o início de uma 

significativa mudança no campo teórico-prático dentro da enfermagem, possibilitando a 

abertura de novos pensamentos e teorizações. Segundo Westphalen e Carraro (2001), seus 

escritos serviram de base para grande parte das teorias de enfermagem que existem 

atualmente. 

 Waldow (2001) nos apresenta Mayeroff e sua idéia de cuidar, um processo que 

envolve desenvolvimento, em que cuidar é ajudar a evoluir e a se realizar e, para isso, há um 

padrão comum em que, ao realizar o cuidado, experimenta-se o outro ser de forma a 

considerá-lo com capacidades e necessidades para crescer. Mayeroff (1993 apud WALDOW, 

2001) se mostra um grande conhecedor do cuidado. Suas questões servem de fundamento 

para várias teorias de enfermagem, onde apresentam o cuidado num sentido relacional. O 

cuidado é definido por ele como um ideal filosófico, enfocando o existencial. Assim sendo, 

não se refere apenas às pessoas, mas a tudo relacionado com o ato de cuidar.  

 Leininger (1991) traz uma visão de ser cuidado para o cuidador, e não o contrário. Ela 

é uma teorista mundialmente conhecida por seus estudos a respeito da assistência de 

enfermagem direcionada aos conhecimentos culturais do paciente. Assim sendo, caracteriza-

se por ser uma das teoristas que mais pesquisam sob o ponto de vista do assistido. Waldow 
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(2001) apresenta Leininger (1991) como a que mais se preocupa com um fazer de cuidado 

significativo para a pessoa. 

 Em sua teoria, Leininger (1991) conceitua o cuidar/cuidado como aceitar, assistir aos 

outros, ser autêntico, envolver-se, estar presente, confortar, preocupar-se, ter consideração, ter 

compaixão, expressar sentimentos, fazer para e com, tocar, amar, ser paciente, proteger, 

respeitar, compartilhar, compreender, ter habilidade técnica, demonstrar conhecimento, 

segurança, valorizar o outro, ser responsável, relacionar-se espiritualmente, ouvir. Segundo a 

autora, a forma como as pessoas expressam o cuidar depende, basicamente, dos aspectos 

culturais. De fato, a maneira como agimos depende de nosso modo de ser e de nossa cultura. 

Conseqüentemente, a abordagem do ser cuidado manifesta grande sensibilidade e interesse 

quando são levados em consideração aspectos culturais do ser. 

 Watson (1988 apud WALDOW, 2001), com sua teoria do cuidado transpessoal, inclui 

o conceito de alma, espírito e transcendência. Essa teorista utiliza-se da fenomenologia, 

definida como a totalidade das experiências humanas fundidas durante o evento de cuidar para 

apoiar o processo de cuidar. Seu pensamento transcorre do fato de que a experiência vivida 

entre cuidador e o ser cuidado é única e tão intensa que possibilita a presença espiritual de 

ambos. A autora expõe a intersubjetividade como fator que permeia o cuidado. 

 Referente ao Brasil, Horta é considerada a pioneira ao criar uma teoria de enfermagem 

conhecida como a teoria das necessidades humanas básicas (SILVA, 2004). A teoria de Horta 

(1979) consolida-se com o processo de enfermagem, sendo marcante na produção acadêmica 

e na formulação de outras teorias. Ela se utilizado cuidado como mecanismo primordial para a 

concretização da enfermagem na sua prática. Refere-se ao cuidado como premissa de todos os 

conhecimentos e técnicas acumulados sobre a enfermagem; ou seja, as experiências e práticas 

vividas pela enfermagem dizem respeito a como atender o ser humano em suas necessidades 

básicas.

Vale ressaltar que as teorias vêm com a proposta de intensificar o uso do processo de 

enfermagem, isto é, de um modelo de sistematização conhecido no Brasil como a 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE), apresentado como método para organizar 

o processo do cuidado. É composto pela coleta de dados, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação, que se inter-relacionam e orientam as atividades de enfermagem 

(ROSSI; CASAGRANDE, 2001). Dessa forma, as teorias e o processo de enfermagem se 

congregam para dar direção ao ato de cuidar. 
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Sistematização da Assistência em Enfermagem 

Eventualmente um sistema vem acompanhado de um embasamento teórico, uma 

explicação que fundamenta e justifica a metodologia apresentada. Na enfermagem, alguns 

processos de enfermagem são interpretados como possibilidades de representar as teorias na 

prática. Nightingale (1989), como autora responsável por elaborar as primeiras notas de 

enfermagem em seu tempo, já valorizava o uso de métodos no plano assistencial de 

enfermagem para agir no bem-estar dos enfermos ao afirmar que os métodos utilizados na 

assistência eram os meios pelos quais os pacientes teriam melhores condições de cuidado e de 

saúde.

 O processo de enfermagem é entendido como uma atividade deliberada, lógica e 

racional, por meio da qual a prática de enfermagem é desempenhada sistematicamente e que 

compreende cinco componentes inter-relacionados: coleta de dados, diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação (ROSSI; CASAGRANDE, 2001). Assim, o 

processo de enfermagem oferece para o enfermeiro a possibilidade de organizar o seu trabalho 

com base na realidade, em valores e em um método. 

 A sistematização da assistência de enfermagem (SAE), segundo afirma Silva (2004), 

tem sido amplamente divulgada e já encontra adeptos à sua utilização, apesar das 

dificuldades. Ela visa a instrumentalizar a resolução de problemas dos assistidos e a favorecer 

o cuidado individualizado, propiciando fundamentos científicos para as ações do enfermeiro. 

Por conseguinte, trata-se de um método científico do qual o enfermeiro se apodera com o 

intuito de promover e realizar um cuidado totalmente direcionado para o assistido, buscando 

melhores condições de atendimento para a recuperação do ser cuidado. 

Com o planejamento da assistência, o enfermeiro procura definir, antecipadamente, as 

ações a serem implementadas por sua equipe, objetivando alcançar suas metas perante as 

necessidades dos assistidos. Com ele, o enfermeiro desencadeia outras funções, como as de 

coordenação, controle, avaliação e quanto ao desempenho de sua equipe. O planejamento 

consiste, basicamente, na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer, quem deve fazer, 

quando, onde e como fazer (SILVA, 2004).  

 Sperandio e Évora (2002) explicam que a sistematização da assistência de enfermagem 

constitui um meio para o enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-científicos, 

caracterizando sua prática profissional. No entanto, os enfermeiros têm sido sobrecarregados 

com atividades burocráticas, despendendo até 50% do seu tempo coletando, administrando e 

documentando informações. O exercício profissional é dificultado quando nos hospitais a 
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relação enfermeiro/leitos ocupados é deficitária, ocasionando o desafio: administrar seu tempo 

realizando tarefas com qualidade.  

 O processo de enfermagem vem se desenvolvendo e se fazendo presente em várias 

discussões a respeito da saúde. Pela interpretação e resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN, 2004), a SAE é uma atividade privativa do enfermeiro, englobando 

sua implantação, planejamento, organização, execução e avaliação. Segundo o Cofen, esse 

processo compreende as etapas: histórico, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de 

enfermagem. 

 Embora seja um procedimento restrito ao profissional enfermeiro, o processo de 

enfermagem ou a SAE só tem sentido de existir se trabalhado em conjunto, com toda a equipe 

de enfermagem. Silva (2004) também aborda como grande dificuldade para o processo SAE a 

sua execução pela equipe, que muitas vezes alega falta de tempo com o elevado número de 

atribuições de responsabilidade dos profissionais dessa área. Outro obstáculo identificado pela 

autora é o fato de enfermeiros participarem do planejamento porém não executarem a 

assistência. 
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Capítulo 3 

Referencial Teórico 

Metodológico

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se 
arrepende”. (Leonardo da Vinci) 



37

3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 Nos últimos 30 anos, o conhecimento de enfermagem vem se desenvolvendo por meio 

de métodos empíricos de pesquisa, com o interesse de caracterizar-se como uma base 

sistemática e generalizada de conhecimento para a prática. Mais recentemente ainda, tem-se 

expressado mediante abordagens subjetivas por intermédio de métodos interpretativos para 

avançar no conhecimento (KIM, 1999). Isso se intensifica ao se adotar como visão que a 

enfermagem não se caracteriza somente pela sua ação sistemática, mas que vai muito além, 

pois sua prática envolve situações específicas de pensamentos, sentimentos e atitudes 

presentes tanto no profissional quanto no ser cuidado. 

 Com o propósito de alcançarmos o entendimento do conhecimento presente na prática 

dos enfermeiros em uma Unidade de Terapia Intensiva, utilizamos como suporte teórico-

metodológico a metodologia da ciência-ação, desenvolvida por Argyris e Schön (ARGYRIS; 

PUTNAM; SMITH, 1985); (VALENÇA, 1997), que engloba as idéias da ciência da ação e da 

prática reflexiva.  Trata-se de uma metodologia recente no campo da enfermagem que busca 

uma análise crítica da prática realizada e entendida pelos profissionais da área. A seleção por 

essa vertente se deve ao fato de o nosso estudo focalizar os conhecimentos por uma 

perspectiva em que o enfermeiro deve compreender e analisar como realiza sua assistência, 

visto que Argyris e Schön desenvolvem uma metodologia voltada para uma reflexão na 

prática (VALENÇA, 1997). 

3.1 A CIÊNCIA DA AÇÃO 

 A ciência da ação surge a partir da teoria na prática e de seus aportes teóricos, 

desenvolvidos por Argyris e Schön ao participarem de um treinamento de administradores 

escolares responsáveis por criar um programa de reforma educacional. Desta experiência,

esses estudiosos elaboraram a fundamentação, concepção teórica e implementação 

metodológica de teoria na prática ou theory in practice, principal trabalho realizado pelos 

autores em 1974 (VALENÇA, 1997). 

 Por meio dessa obra Chris Argyris e Donald Schön propõem um conceito para a 

aprendizagem que inclui o elemento de acrescentar a idéia da implementação eficaz à idéia da 

compreensão cognitiva (VALENÇA, 1997). De acordo com Valença (1997, p. 07): 
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Eles foram além dos horizontes teóricos da época contribuindo com a idéia da 
distinção entre teorias-em-uso (teorias que informam as ações ou comportamentos 
da prática concreta do agente) e teorias proclamadas (teorias que prescrevem ações e 
comportamentos aos quais as pessoas aderem discursivamente, aos quais prometem 
fidelidade e que oferecem como justificativas para seus comportamentos). 

 A ciência da ação se apresenta então a partir de um questionamento em como os seres 

humanos decidem e implementam suas ações em relação ao outro. Isso foi desenvolvido por 

Chris Argyris mediante a publicação de seu livro Action Science, em 1985. No entanto, para 

compreendermos a ciência da ação, como é sua metodologia e de onde surgiu, não podemos 

deixar de falar também em Donald Schön, autor que contribuiu significativamente para seu 

desenvolvimento, com sua definição de prática reflexiva.

 Argyris é professor pleno em Educação e Comportamento Organizacional da 

Universidade de Harvard e, dentre suas diversas publicações, uma, em especial, segundo 

Valença (1997, p. 12), desponta como a mais significativa: Action Science, pois sintetiza 

contribuições filosóficas e epistemológicas sobre a ação humana, outorgando-lhes um status

de ciência. Enquanto que Schön é um autor que tem atuado, entre outras áreas, na área da 

prática reflexiva. Ele é professor emérito e conferencista sênior do Departamento de Estudos e 

de Planejamento Urbano do Massachusetts Institute of Technology (VALENÇA, 1997, p. 12).

 Para Schön (2000), o que julgamos como conhecimento prático consiste, geralmente, 

num tipo de conhecimento que se realiza como um saber-em-ação tácito mediante a 

capacidade que têm os profissionais em reagir ante as adversidades em meio à ação, por meio 

de um processo de reflexão e experimentação no ato, denominando de “reflexão na ação” 

(VALENÇA, 1997). Schön tem seu estudo voltado mais para a questão do profissionalismo e 

do refletir diante da ação. Ele aborda a importância de uma reflexão para a ação realizada, 

identificando a ação no momento em que se age, antes e após realizá-la. 

 A ciência da ação é interpretada como a ciência da prática. Argyris afirma sua 

possibilidade de uso em atividades como de profissionais da área de administração, educação, 

psicoterapia, assim como em áreas da prática diária entre pessoas ou membros de famílias e 

organizações, onde está intimamente ligada à intervenção social (ARGYRIS; PUTNAM; 

SMITH, 1985). 

 Assim como todas as pesquisas, a ciência da ação também utiliza a questão básica: 

como algum fenômeno acontece, sua busca é guiada por um interesse concomitante em como 

se pode, eventualmente, transformar o que é descoberto. No entanto, a ciência da ação não 

busca somente descobrir o que aconteceu ou o que acontece, mas também questiona sobre: “o 
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que poderia ter acontecido se as coisas ou as ações tivessem sido diferentes?” (ARGYRIS et 

al.,1985, p. 227).

 Essa metodologia fundamenta-se na idéia de que os profissionais executam suas 

práticas com teorias-em-uso, ou seja, com critérios específicos para aquele momento em 

particular. O conhecimento utilizado se inclina para a rotina e o auto-interesse, e geralmente 

não é identificado pelos profissionais exatamente como é aplicado. Logo, tem-se como 

premissa que ela focaliza a prática, pois trabalha a questão prática do relacionamento 

existente entre os seres humanos (ARGYRIS et al., 1985). 

 A ciência da ação, como uma teoria crítica, tem como objetivo a produção do 

conhecimento que evoca reflexão crítica entre os praticantes, de tal forma que eles podem 

mais fácil e livremente delinear se e como vão transformar sua prática. Argyris et al. (1985, p. 

228), ao apresentarem a metodologia da ciência da ação, conduzem à discussão da reflexão na 

ação, revelando sua importância e utilização quando destacam o pensamento de refletir sobre 

o que existe ou sobre o fato ocorrido embasando-se no questionamento da reflexão na ação: 

“Como isso se realiza? Como se pode transformar o que foi descoberto?”.  

 A prática reflexiva identifica o conhecimento prático como profissional quando com 

base em conhecimento sistemático e de preferência científico. Schön (2000) promoveu a 

noção da prática reflexiva que demonstra singularidade e expressividade nos estudos e na 

prática. Ele aborda o pensamento incluído na ciência da ação e acrescenta que a prática 

profissional envolve um complexo processo de manejo das exigências oriundas da situação, 

da intuição, das experiências e dos conhecimentos, e não somente uma aplicação simples e 

linear da teoria à prática. Sendo assim, Schön (2000) afirma que a reflexão na prática abrange 

tanto a reflexão-sobre-ação como a reflexão-na-ação, enfocando a maneira pela qual os 

profissionais podem ampliar seus conhecimentos. 

 Argyris (1985) defende que o conhecimento deve ser utilizado na ação e afirma, ainda: 

“Essa metodologia é desenhada para pegar os problemas considerados importantes, enquanto 

asseguram que o conhecimento gerado é simultaneamente válido e útil para ação” (ARGYRIS 

et al., 1985, p. 236). Conseqüentemente, por meio do seu processo de pesquisa, a ciência da 

ação possibilita a descoberta da realidade vivida, assim como possíveis mudanças caso sejam 

verificadas suas necessidades. 

 Entendemos que a ciência da ação se constitui em compreender a prática social e 

representar alternativas que possam transformar o que foi descoberto; porém, para atender ao 

seu propósito, ela se utiliza de regras ou fases de construção, onde, segundo Argyris et al.

(1985), suas respostas devem ser descritas em três partes: 1) Deve-se fazer uma explicação 
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que descreva o evento ocorrido. Nesta fase, os autores ressaltam a importância da descrição 

detalhada para permitir implicações de como o evento poderia ser mudado; 2) Formular uma 

alternativa que transforme o que foi descrito; 3) Desenvolver um meio para possibilitar a 

mudança.

 Para a construção das três partes, a ciência da ação aproveita-se de alguns métodos 

criados para coletar os dados de maneira confiável e permitir o reto aprendizado dos 

participantes. São eles: observação, entrevista, experiência da ação e descrição dos casos 

pelos participantes. Os autores explicam a necessidade de se utilizar o binômio observação e 

entrevista, devido à possibilidade de averiguar as ações relatadas e as realizadas pelos 

participantes. Apesar de a presença do observador possibilitar um risco de influenciar nas 

ações dos indivíduos, acredita-se que contribua significativamente para a descrição e análise 

dos dados, pois facilita o entendimento das intenções e das ações explicitadas por intermédio 

das entrevistas (ARGYRIS et al., 1985). 

Os pesquisadores da ciência da ação definem as táticas da utilização dos métodos 

anteriormente citados mediante cinco regras básicas, descritas a seguir: 1) Interromper 

interações on-line (ARGYRIS et al., 1985, p. 243), rompendo com os pensamentos e as ações 

do momento e, assim, direcionar a atenção para processos internos, gerando impulsos para 

explorá-los, ou seja, propondo um convite de reflexão ao profissional; 2) Elucidar as 

avaliações que os profissionais fazem acerca deles mesmos, dos outros e dos fatores 

situacionais, tais como as tarefas que realizam, o tempo que desprendem nas ações e assim 

por diante, o que permite uma compreensão e explicação das idéias e ações desses 

profissionais; 3) Considerar essas explicações como hipóteses para serem testadas por meio 

de um processo de investigação sobre a prática falada e a vivida; 4) Focalizar nas inferências 

realizadas a partir dos passos individuais dos profissionais para evidenciar suas conclusões e o 

processo de escolha em suas decisões; 5) Focalizar nas reações emocionais dos profissionais 

durante a realização de suas tarefas visando a destacar as inconsistências vivenciadas com o 

intuito de possibilitar pontos de mudança (ARGYRIS et al., 1985). 

 Assim, pela análise dos dados e da representação dos conhecimentos construídos a 

partir deles, a ciência da ação deve encontrar os critérios da prática. Esse conhecimento deve 

estar vigente no contexto da ação, ser usado on-line pelos praticantes e informar as 

alternativas possíveis.

 Pelo fato de a ciência da ação ter, em sua base, autores que trabalham no campo da 

administração e gerência, sua metodologia e questionamentos apresentam-se dentro dessa 

realidade e, dessa maneira, destaca-se como uma abordagem relativamente nova na área 
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específica da pesquisa. Argyris et al. (1985) delineiam os passos metodológicos para a 

construção da ciência da ação, no entanto, eles não trazem o passo-a-passo direcionado para a 

área da enfermagem. Mesmo assim, Schön (2000), pela criação da noção de prática reflexiva, 

vem sendo amplamente estudado nos últimos anos, dentro da prática e da educação em 

enfermagem, por apresentar, em conjunto com a ciência da ação, uma metodologia viável na 

pesquisa em enfermagem (ARGYRIS et al., 1985). Podemos citar alguns autores que utilizam 

essa metodologia como referência: Clarke (1986), Powell (1989), Atkins e Murphy (1993), 

Rolfe (1997) e Kim (1999).  

 Destacamos, entre os vários autores, um em especial: Kim (1999), por possuir estudos 

avançados com o uso da metodologia da ciência da ação no campo da enfermagem. Ela 

apresenta os conceitos de Argyris com o enfoque voltado para a área da enfermagem e, ao 

trazer a metodologia da ciência da ação sob essa abordagem, passa a ser utilizado como 

referência de outros autores, dentre os quais podemos citar Ellefsen (2004) e Tanner (2006). 

Optamos por utilizar Kim pelo fato de essa autora basear sua metodologia na ciência da ação 

e oferecer uma estruturação considerada clara e objetiva no processo de estudo de 

investigação com base na ciência da ação focalizando a enfermagem e sua prática. 

3.2 CIÊNCIA DA AÇÃO E REFLEXÃO NA AÇÃO SOB PERSPECTIVA DE KIM 

 Kim (1999) afirma que a enfermagem necessita empregar e desenvolver métodos que 

tenham como objetivo as instâncias individuais, presentes na sua prática, para que seja 

elaborado e aperfeiçoado o conhecimento indispensável para a melhoria dessa prática. Isso se 

baseia no fato de que “a produção de conhecimento deve ser vista em conjunto com a 

realidade vivenciada pelos enfermeiros no seu cotidiano de trabalho, porque esta envolve não 

apenas o uso de saberes existentes, mas também o acréscimo de novos conhecimentos que 

surgem da prática” (KIM, 1999, p. 1205). 

 A autora estuda as práticas de enfermagem utilizando-se de uma análise reflexiva das 

narrativas sobre a vivência da prática dos enfermeiros, realizando uma reflexão estrutural e 

crítica das intenções, pensamentos, sentimentos e ações desses profissionais. Por esse método 

é possível descobrir várias formas de coerência, consistência ou inconsistência entre os 

profissionais e a prática de enfermagem, identificando, assim, fontes de influências na prática 

específica dos enfermeiros em UTI (KIM, 1999). 

 Sua metodologia implica um exame crítico do que realmente ocorre na prática por 

meio da auto-reflexão sistemática, do discurso reflexivo e da mudança quando apontada 
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necessária pela crítica. Ainda que a investigação reflexiva crítica não seja indicada para 

refutação das teorias e hipóteses, Kim (1999) apresenta suas metas como: a) compreender a 

natureza e o significado da prática para os enfermeiros; b) corrigir e melhorar a prática por 

meio da auto-reflexão e pela crítica; e c) gerar modelos da boa prática e teorias de aplicação 

por meio de reflexão e crítica das atuais ocorrências.  

 O método de reflexão na ação pode ser utilizado de acordo com cada realidade vivida 

e experimentada, pois não apresenta uma estrutura de emprego rígida e limitada. A produção 

de conhecimento é entendida, nesse contexto, como sendo criada a partir do envolvimento dos 

profissionais de enfermagem de forma crítica e, principalmente, reflexiva (KIM, 1999).   

 Logo, baseada na reflexão, na ação e na ciência da ação desenvolvidas, 

respectivamente, por Argyris e Schön (VALENÇA, 1997; ARGYRIS et al, 1985), Kim 

(1999) apresenta uma metodologia de aplicação em enfermagem objetivando o 

desenvolvimento do conhecimento, identificando a prática individual de enfermagem  e 

compartilhando o conhecimento em enfermagem. A autora adiciona à sua proposta 

metodológica as idéias da filosofia crítica de Habermas ao considerar que a prática 

profissional, sendo uma forma de vida social, possui várias formas de dominações, distorções 

e incompreensões.  Destarte, propõe uma reflexão crítica da prática e um projeto de 

emancipação visando a remediar essas distorções e incompreensões. Ao considerar a prática 

como uma forma de ação humana, Kim (1999) se apodera dos aspectos da teoria da prática 

proposta por Bourdieu, acrescentando ao seu estudo a observação para chegar à compreensão 

do hábitus, às acomodações que o profissional faz no momento de agir em função do 

ambiente.

 Para Kim (1999), a prática reflexiva estende as idéias da ciência da ação e assume a 

percepção de que a prática profissional envolve um complexo processo no qual o indivíduo 

executa as demandas situacionais, a intuição, as experiências e o conhecimento. O processo 

apresentado pela autora busca novos conhecimentos e, mediante sua investigação na prática, é 

possível identificar novos conceitos e teorizações que permeiam e embasam o processo de 

cuidar do profissional de enfermagem. Demonstra, ainda, se há teorias aplicadas 

(conhecimento e teorizações) ou não, processos de ação utilizados ou não, assim como a visão 

que os profissionais possuem a respeito de sua própria assistência.  

 Distingue-se por ser um método facilitador da educação em enfermagem, podendo ser 

usado como método de ensino e aprendizagem por estudantes e até mesmo por enfermeiros, já 

que identifica e apresenta a prática sob vários aspectos, por meio de análise, narrativa e 

interpretação do fenômeno e daquilo que o profissional descreve como fenômeno.  
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 A autora menciona alguns autores, como Benner (1984 apud KIM, 1999) e Freidson 

(1970 apud KIM, 1999), que já desenvolvem essa metodologia e defendem a mesma opinião 

de que ela permite identificar e conscientizar os profissionais em estudo acerca dos mais 

variados conceitos, princípios, formas de uso dos recursos pessoais e até mesmo teorias 

presentes na própria prática, utilizando como ferramenta principal a reflexão.  

 Esse modelo de investigação faz uso de acontecimentos individuais dos enfermeiros 

na sua prática, com o intuito de elaborar conhecimento para a enfermagem e, 

conseqüentemente, contribuir com sua evolução e melhora da atenção. Kim (1999) 

desenvolve três fases, procurando diferenciar os passos de pesquisa presentes no método da 

ciência da ação destacados como: fases descritiva, reflexiva e crítica-emancipatória. Em 

todas as fases, Kim (1999) trabalha a análise contrapondo o processo utilizado e o produto 

encontrado. Embora a autora não os evidencie na explicação de cada uma, é possível 

visualizar a relação existente entre esses elementos, apresentados no Quadro 1: 

Quadro 1 – Fases da investigação crítica e reflexiva

FASE DESCRITIVA FASE REFLEXIVA 
FASE CRÍTICA / 

EMANCIPATÓRIA

P
R
O
C
E
S
S
O
S

  Descrições dos 
eventos da prática 

(ações, pensamentos e 
sentimentos) 

 Exame das 
descrições na procura 

de genuinidade e 
completude 

 Análise reflexiva contra 
as teorias expostas, 
compartilhadas e 

específicas

 Análise reflexiva da 
situação 

 Análise reflexiva das 
intenções 

 Crítica da prática 
acerca de conflitos, 

distorções e 
inconsistências 

 Envolvimento nos 
processos

emancipatórios e de 
mudança

P
R
O
D
U
T
O
S

 Narrativas 
descritivas 

 Conhecimento sobre 
processos da prática e 

aplicações

 Autoconsciência 

 Aprendizagem e 
mudança na prática 

 Autocrítica e 
emancipação 

Fonte: Kim (1999, p. 1208).  
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3.2.1 Fase Descritiva 

 A primeira fase, chamada de fase descritiva, apresenta as descrições dos profissionais 

envolvidos nas experiências durante a prática. A autora afirma que as narrativas descritivas da 

prática real em situações clínicas específicas são escritas ou elaboradas pelos enfermeiros, 

incluindo narrativas feitas por eles de suas ações, pensamentos e sentimentos, bem como 

circunstâncias e aspectos das situações. Essa fase permite a apresentação de fatos muitas 

vezes esquecidos na prática do enfermeiro, fazendo com que ele relembre experiências 

importantes e peculiares no processo do cuidado. Ao final desta fase, tem-se como resultado 

as falas dos profissionais. 

3.2.2 Fase Reflexiva 

 Nesta fase, de acordo com Kim (1999), as narrativas que contêm descrições do 

ocorrido na prática são examinadas de forma reflexiva envolvendo três focos: 

As teorias expostas, que se referem às crenças, pressuposições e conhecimentos

relatadas pelos enfermeiros; 

As teorias compartilhadas, que se referem às teorizações e idéias reconhecidas e 

partilhadas no âmbito da enfermagem que os profissionais expressam por intermédio 

dos aspectos ético, estético e científico;

As teorias específicas, que se referem às afirmativas narradas pelos enfermeiros acerca 

da compreensão de sua própria prática, indicando, assim, as teorias em uso.

Objetivando um melhor entendimento dessa fase, conceituamos os elementos 

investigados na fase reflexiva: 

Crença significa conceituar um fenômeno que se baseia na fé e não no fato em si. 

(DINIZ; RUFFINO, 1996).

Pressuposição é uma afirmação empregada com base em argumentação, sem  

fundamentação comprovadamente cognitiva (BRUGGER, 1987).  

Conhecimento, em sentido amplo, significa o ato em que um ser “se dá conta de” um 

objeto (BRUGGER, 1987, p. 99). 

Aspectos éticos se referem aos valores subjacentes aos julgamentos e ações 

concretizados pela prática do cuidado (KIM, 1999).
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Aspectos estéticos se referem às formas de auto-apresentação e criatividade adotadas 

pelos enfermeiros na prática do cuidado (KIM, 1999). 

Aspectos científicos se referem ao uso e aplicação de conhecimento empírico advindo 

do conhecimento científico (KIM 1999). 

Teorias em uso compreendem as conscientizações e a autocompreensão, por parte dos 

profissionais, sobre a maneira como eles realizam sua própria prática (KIM, 1999). 

Kim (1999) ressalta que esta fase é difícil de ser realizada porque as pessoas têm 

dificuldade de se livrarem das justificativas que atribuem às suas ações e de diferenciar as 

ações intencionais das não-intencionais. O pesquisador nesta fase ajuda ao profissional a 

refletir e a construir os quadros de referência com os quais poderá fazer essa diferenciação.  

Esta fase pode resultar em uma autocompreensão do modo de prática dos enfermeiros. 

Modelos de boa prática, teorias de aplicação e conhecimentos novos sobre o processo da 

prática que podem ser identificados e formulados, bem como evidenciar inconsistências e 

divergências existentes entre as crenças e intenções de ação dos enfermeiros e a prática 

realizada, demonstrando necessidade de mudanças no tratamento realizado (KIM, 1999).  

3.2.2 Fase Crítica-Emancipatória 

 Caracteriza-se por representar análise crítica da experiência percebida e desenvolvida 

pelos profissionais de enfermagem, promovendo um julgamento da realidade no sentido de 

mudanças possíveis; transformações já existentes, porém ainda não identificadas; novos 

conceitos e teorias que emergem da prática. Deste modo, essa fase envolve características 

sobre a natureza e a origem de discussões, e distorções entre valores e prática; intenções e 

ações dos profissionais; e necessidade dos assistidos e atitudes dos enfermeiros, que são 

exibidas na fase reflexiva. Ela apresenta possibilidades de mudanças na prática e não somente 

a necessidade, como na fase reflexiva.

Esta fase envolve a discussão em conjunto, pelo profissional e pesquisador, sobre as 

distorções e incongruências identificadas entre as intenções e ações, entre os valores e as 

práticas, bem como entre as necessidades do ser cuidado e as ações do enfermeiro. Essa 

reflexão conjunta de auto-exame visa a desenvolver nos profissionais uma autocompreensão e 

esclarecimento dos significados que estão substanciando as ações e as formas não-efetivas da 

prática.  Enfim, a formulação de um plano de prática que engloba mudança e a emancipação 

das práticas que tem por base a rotina (KIM, 1999). 
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 Por último, Kim (1999) aborda a capacidade de dividir o aprendizado na área de 

enfermagem utilizando-se desse método, posto que possibilita transformações, mudanças 

significativas baseadas nos achados e nos resultados obtidos por meio da investigação da 

teoria na prática. Muitas vezes, os profissionais acreditam realizar uma prática, porém a 

realidade demonstra divergências ao se estabelecer a assistência prestada.  

 Julgamos que a utilização desse processo, na prática em UTI, não apenas identifica 

aspectos ou formas da assistência a serem melhorados mas que também gera e identifica 

novos conhecimentos provenientes do aspecto pessoal do indivíduo. Desse modo, optamos 

por utilizar a abordagem de Kim (1999), visto que essa metodologia se adapta ao nosso objeto 

de estudo, permitindo uma análise produtiva sobre o tema proposto. Portanto, nesta 

investigação, a reflexão é assumida como o processo pelo qual há uma crise de consciência 

em que o indivíduo, ao refletir sobre determinado momento ou evento ocorrido na prática, 

transfere toda a sua capacidade crítica de discernimento sobre algo para a pesquisa e para o 

conhecimento compartilhado. Isso é possível por meio de seus próprios pensamentos, 

sentimentos e ações.  
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Capítulo 4 

Trajetória Metodológica 

“A sabedoria começa na reflexão”. 
 ( Sócrates )  
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Com base nesse referencial teórico, adotamos como delineamento de estudo o tipo 

exploratório e descritivo de natureza qualitativa. Polit e Hungler (1995) conceituam o estudo 

descritivo como aquele em que o fenômeno enfocado é observado e descrito, sendo então 

realizada uma investigação que observa, descreve e classifica. Os autores ainda explicam que 

a pesquisa exploratória consiste na busca em explorar o fenômeno enfocado a fim de 

compreender como ele se manifesta e os fatores relacionados a ele. Nesse caso, pretendemos 

observar, no intuito de descrever e classificar, os conhecimentos utilizados pelo enfermeiro no 

processo de cuidar em uma UTI, visando a classificar esses conhecimentos explorando o 

fenômeno em sua totalidade. 

 A pesquisa qualitativa implica um processo personalizado e dinâmico de investigação. 

De acordo com Pinto (2004), trata-se de um procedimento essencialmente construtivo-

interpretativo, que tem suas raízes históricas na antropologia cultural, e que pode incluir: a 

integração de fragmentos de um processo em uma nova configuração; a integração da 

informação obtida na investigação a partir de um conjunto de aspectos qualitativos; a 

interpretação como o elemento de contato na investigação da realidade estudada, ou, ainda, a 

transferência como instrumento da investigação.  

 Utilizando o princípio da intersubjetividade existente no processo de cuidar do 

enfermeiro em terapia intensiva, a pesquisa qualitativa se insere nesse contexto pela sua 

característica primordial de identificar os aspectos não só subjetivos, como o que um evento 

específico representa para os sujeitos que nele interagem. Admite-se que a pesquisa 

qualitativa representa a ciência sob o foco da subjetividade humana, ou melhor, de uma 

maneira específica em um determinado sistema teórico. Assim, ela envolve um universo de 

significados, razões, desejos, valores e ações, englobando as relações humanas de modo mais 

profundo (MINAYO, 1994). 

 Como essa abordagem de investigação científica visa a uma integração teórica sobre 

as relações entre eventos ou processos, identificamos, portanto, que a metodologia da ciência 

da ação e da reflexão na ação estão inseridas nesse contexto, tendo em vista sua análise 

interpretativa sobre a prática de enfermagem.   
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4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

O presente estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital 

público do Estado do Rio Grande do Norte. Esta unidade possui um espaço físico construído 

em uma área de 25.569,45m2, dispondo de 187 leitos, 85 salas ambulatoriais, cinco salas de 

cirurgia no Centro Cirúrgico, sete salas de cirurgias ambulatoriais e sete leitos de UTI para 

adultos. A instituição oferece serviços de clínica médica em neurologia, dermatologia, 

oftalmologia, gastroenterologia, nefrologia, cardiologia, ortopedia; clínicas cirúrgica, 

pediátrica, ginecológica; UTI para adulto; procedimentos ambulatoriais de quimioterapia, 

hemoterapia, terapia renal substitutiva, hemodinâmica, citopatologia, cistoscopia, 

anatomopatologia, colonoscopia, broncoscopia e fisioterapia; além dos serviços de radiologia, 

laboratório, lavanderia e nutrição.

 A UTI para adulto onde realizamos nossa pesquisa compreende um espaço dividido 

em dois ambientes, ou melhor, em duas UTIs, chamadas de UTI 1, com capacidade para 

quatro leitos, e UTI 2, com capacidade para três leitos. A distribuição dos assistidos ocorre 

pelo tipo de cirurgia e pós-operatório ou doença. Assim, os assistidos não-infectados ficam 

dispostos na UTI 1, geralmente pessoas em pós-operatório de cirurgia cardíaca, neurológica, 

entre outras, e os assistidos infectados ficam dispostos na UTI 2, geralmente pessoas com 

resistência ao tratamento de antibióticos, mais debilitados fisicamente, com imunidade e 

consciência baixas. Sua área externa é representada por um expurgo, copa, repouso médico, 

repouso de enfermagem, sala dos residentes e um corredor. 

 O quadro de profissionais é caracterizado por um enfermeiro e um médico, 

responsáveis pelas duas UTIs; um enfermeiro coordenador, com escala de segunda a sexta, no 

horário das 7h às 13h, o qual responde pela escala dos auxiliares e técnicos e pela 

coordenação da equipe; um assistente de apoio, durante o período das 7h às 13h, de segunda a 

sexta, responsável pela busca e entrega de medicamentos à farmácia, bem como de materiais 

que necessitam de manutenção ou de reposição; técnicos e auxiliares, dispostos da seguinte 

forma: três na UTI 1 e dois na UTI 2, durante a semana; e somente dois em cada UTI durante 

os finais de semana e os plantões noturnos; e um profissional responsável pela limpeza de 

ambas UTIs, incluindo a área externa. Durante a semana, há ainda a presença dos residentes 

de medicina, dos alunos de graduação em enfermagem e dos alunos do curso técnico de 

enfermagem. 

 A jornada de trabalho dos profissionais enfermeiros caracteriza-se por turnos de seis 

horas diurnas durante a semana, divididas entre manhã, das 7h às 13h; e tarde, das 13h às 19h; 
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turnos de 12 horas no horário noturno, dispostas das 19h às 7h do dia seguinte; e, finalmente, 

turnos de 12 horas diurnas das 7h às 19h, nos finais de semana e feriados.  

 A opção pela instituição deve-se ao fato de se tratar de um hospital-escola, fator que 

favorece um ambiente propício à pesquisa, em que se acredita que os profissionais da saúde já 

se encontrem familiarizados com essa prática e entrevistas, favorecendo, assim, a uma 

contribuição significativa para o estudo. Além do fato de que a natureza do trabalho exige um 

envolvimento maior do pesquisador com os profissionais, como descreve a ciência da ação 

sobre o processo de observação e de entrevista. 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Os sujeitos sociais do trabalho foram enfermeiros que atuam no campo da assistência 

hospitalar na UTI para adulto. O setor possui um total de sete enfermeiros fixos, ou seja, que 

apresentam uma escala somente na UTI adulto, e outros cinco enfermeiros que cobrem a 

escala na UTI, quando necessitam completar a carga horária ou em casos de licenças, folgas 

ou férias dos fixos. 

 Para escolha dos participantes, estabelecemos como critério de inclusão: 

ser enfermeiro; 

ter realizado a assistência de enfermagem na UTI para adulto durante um plantão; e 

apresentar interesse e disponibilidade em participar do estudo. 

4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 Nossa proposta de análise possui as seguintes metas básicas: compreender a natureza e 

o significado da prática para os enfermeiros; e identificar os conhecimentos utilizados e as 

possíveis teorizações que permeiam a assistência de enfermagem em uma UTI para adulto, 

gerando críticas e/ou sugestões para melhorar a prática por meio da auto-reflexão.   

 Sendo assim, analisamos as informações sobre a assistência lançando mão de um 

exame reflexivo dos relatos a respeito da prática vivenciada pelos enfermeiros e 

desenvolvemos as três fases do processo de investigação de Kim (1999): descritiva, reflexiva 

e crítico-emancipatória, adequando sua metodologia à nossa realidade.  

 Abordamos os resultados nas fases reflexiva e crítico-emancipatória, pois a fase 

descritiva, na verdade, serve de base para o processo reflexivo. Ela é representada pelos 
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sentimentos, pensamentos, fatos e ações, que vão subsidiar a construção dos conhecimentos 

acerca do cuidar cuidado realizado pelos enfermeiros na UTI de adulto. Conseqüentemente, 

compreende especificamente a coleta de dados com respectiva transcrição e anotação da 

vivência com o profissional na UTI. Desse modo, consideramos seus produtos dentro do 

contexto da análise reflexiva. 

  Trabalhamos as etapas de cada fase evidenciando separadamente os processos 

realizados e os produtos obtidos por meio deles. Com o propósito de uma boa compreensão e 

visão geral do processo investigatório de Kim, apresentamos, a seguir, um quadro explicativo 

que elaboramos para demonstrar as fases, no qual inserimos as adaptações elaboradas no 

intuito de focalizar melhor o objetivo proposto (Quadro 2): 
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Fonte: Elaboração da própria autora (2007).

Quadro 2 – Processo investigatório baseado em Kim para análise dos conhecimentos

Processo    Produto

Processo    Produto

Possibilidades de mudanças através 
de críticas e / ou sugestões da prática 

Reflexão sobre a prática enfocando 
uma abordagem crítica 

Da identificação: 

Análise das crenças, pressupostos e
saber individual 

Análise dos aspectos éticos e 
estéticos 

Análise das teorias em uso na 
prática

Áreas de conhecimento expostas pelos 
enfermeiros 

Áreas de conhecimento compartilhadas 
pelos enfermeiros 

Áreas de conhecimento descritas 
como utilizadas pelos enfermeiros

Da prática: 

Atitudes realizadas e observadas 
pelos enfermeiros 

Compreensão dos conhecimentos na 
prática realizada

Das intenções: 

Comparação entre os 
conhecimentos citados e os 
utilizados pelos enfermeiros 

Compreensão dos conhecimentos no 
processo decisório 

Compreensão dos conhecimentos 
na prática pensada 

           Processo   Produto

Descrição das narrativas 
Anotações de Campo 
Sentimentos, pensamentos e ações 
dos enfermeiros 

Observação 
Entrevista 
Intervenção durante as falas 
Exame das narrativas 
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4.5 DESENVOLVIMENTO DA FASE DESCRITIVA 

 Esta fase compreende toda a etapa de instrumentação, levantamento das informações e 

exame das atitudes observadas e das falas adquiridas por meio das anotações de campo e das 

entrevistas, respectivamente, no sentido de obtermos os sentimentos, pensamentos, fatos e 

ações sobre o cuidado realizado pelos enfermeiros. A coleta e a análise dos dados ocorreram 

simultaneamente, realizando-se a codificação aberta e sua categorização. O tratamento das 

informações coletadas foi feito mediante a transcrição fiel das gravações e digitação das ações 

observadas pela pesquisadora. Delimitamos os seguintes processos de análise dos resultados e 

produtos obtidos: 

4.5.1 Processos da Descrição: 

Primeiramente, elaboramos a instrumentação do estudo adotando como abordagem a 

observação não-participativa e a entrevista para seguirmos com o levantamento das 

informações. Esses procedimentos são explicados detalhadamente a seguir: 

Instrumentos de coleta de dados 

 O recurso metodológico utilizado foi composto dos instrumentos de observação não-

participativa, anotações de campo e entrevista semi-estruturada com gravação. A observação 

não-participativa é determinada como uma técnica de coleta de dados para se obter 

informações, ou seja, como um elemento básico de investigação científica. Sua utilização 

permite a compreensão de fatos e dados dificilmente abrangidos pelos roteiros de entrevistas 

ou questionários. As medições são imprecisas, uma vez que se baseiam, em geral, nas ações 

dos participantes e em suas histórias de vida. Apesar disso, permitem conhecer detalhes que 

os instrumentos estruturados ou semi-estruturados não podem obter, possibilitando um 

processo de análise mais indutivo (MARCONI; LAKATOS, 2006).  

 Logo, os pontos de observação foram: as ações do enfermeiro relacionadas ao 

assistido; a interação verbal e não-verbal do enfermeiro com o assistido durante a realização 

de determinado procedimento; as demonstrações de comunicação no momento do cuidado; as 

anotações realizadas no prontuário em relação à assistência prestada e analisada; e as 

informações a respeito do assistido, transmitidas na passagem de plantão. Utilizamos um 
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instrumento de observação que nos orientou para o enfoque nos itens de análise, bem como de 

campo para registro das observações (Apêndice I).

 As anotações de campo, segundo Marconi e Lakatos (2006), consistem em 

observações e reflexões sobre as expressões verbais e as ações dos sujeitos, descrevendo-as 

primeiro e depois, fazendo comentários críticos. Podem-se fazer também as observações e 

reflexões sobre a atuação dos próprios pesquisadores. Nossas notas de campo focalizaram as 

ações e as falas dos enfermeiros, registradas durante as observações pelo instrumento de 

observação (Apêndice I). Para que as anotações estivessem de acordo com o objetivo da 

pesquisa foi necessário um planejamento prévio do que seria anotado e observado, sendo 

delimitado como interesse do pesquisador os dados trabalhados no processo da observação. 

Desse modo, as notas de campo descrevem de maneira clara e abrangente os eventos 

executados pelos profissionais analisados e apresentados como pontos de observação. 

  Outro instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista com gravação das falas dos 

participantes, que é uma das principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de 

pesquisa em ciências sociais. Elas desempenham um papel essencial dentro desse estudo, 

criando uma relação de interação entre o entrevistador e o entrevistado, sem que haja 

imposição de uma ordem rígida, mas que ocorra de acordo com os objetivos do estudo.

 Trabalhar com entrevistas semi-estruturadas nos favorece em muitos aspectos, como, 

por exemplo, esclarecimentos e adaptações que as tornam eficazes na obtenção dos objetivos 

e informações desejadas, e a oportunidade de obter cada detalhe da fala do entrevistado 

mediante o uso de gravador. Porém é preciso ter em mente que, segundo Thiollent (1980), não 

basta avaliar a narrativa isoladamente, é necessário investigar e compreendê-la, comparando-a 

com o contexto em que se insere e com as informações sobre o próprio entrevistado.

 Minayo (1994) aponta a entrevista como sendo uma maneira de abordagem técnica 

significativamente usada em trabalhos de campo, com o objetivo de apreender, de forma 

eficaz e completa, todas as informações contidas nas falas dos entrevistados. Representa uma 

comunicação aberta e singular entre duas pessoas, com propósitos bem especificados. 

 Com a finalidade de abordar os enfermeiros de maneira objetiva, elaboramos um 

roteiro de entrevista (Apêndice II) em que estão expostos dados como: pseudônimo, idade, 

estado civil, tempo de formado, tempo de trabalho em UTI, freqüência de plantões realizados 

(caso o profissional não especifique escala fixa na UTI) e a religião dos entrevistados. 

Fizeram parte do roteiro da entrevista duas questões norteadoras, conforme explicitadas: 1) 

Vamos refletir sobre o plantão realizado hoje e as situações vivenciadas por você que muito 
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lhe envolveram? Descreva pensamentos e sentimentos; 2) Quais os conhecimentos utilizados 

para a realização do cuidado de enfermagem na situação descrita? 

Processo de levantamento das informações 

 Os dados foram coletados no período de julho a agosto de 2007, após recebimento da 

autorização da instituição (Apêndice III) e aprovação prévia pelo Comitê de Ética (Anexo 1)

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, respeitando-se as 

determinações éticas e científicas exigidas pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde, presentes nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres 

humanos, conforme a Resolução 196/96 (BRASIL, 1997).  

 Iniciamos a obtenção dos dados por meio do contato prévio com os profissionais, 

solicitando a participação em caráter de voluntariado. Nesse momento, explicitamos que as 

informações seriam obtidas como uma observação em que acompanharíamos suas atividades 

naquele horário e que, ao final do plantão, concluiríamos com a entrevista refletindo acerca 

das ações realizadas naquele plantão. Enfatizamos a importância de sua colaboração para o 

desenvolvimento da pesquisa. Após esse primeiro contato, apresentamos o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice IV), solicitando sua assinatura. Nele, 

esclarecemos as instruções para a realização das entrevistas, nossos objetivos e os direitos do 

entrevistado, assegurando-lhes o caráter confidencial de seus depoimentos e a preservação do 

anonimato. Afirmamos que, diante de quaisquer imprevistos que possam ocorrer durante o 

processo de coleta, nada acarretará prejuízo aos participantes e, caso ocorra, os pesquisadores 

se responsabilizam financeiramente pelos danos. 

 Seguimos, então, com a realização de um pré-teste com um enfermeiro, a fim de 

averiguar a adequação das questões criadas no roteiro, comparando os resultados em relação 

aos objetivos do estudo. Diante da fala e reação do participante piloto nos processos de 

observação e entrevista, demonstrando-se solícito e fazendo descrições claras e abrangentes, 

inserimos as informações obtidas na análise dos dados. Entretanto, a partir deste, modificamos 

as perguntas iniciais de modo a esclarecer melhor os objetivos, mantendo, portanto, os pontos 

de observação e anotações de campo. 

 A observação foi realizada durante um plantão de cada enfermeiro participante, em 

horário previamente determinado, ocorrendo nos turnos da manhã, tarde e noite. Toda ação do 

profissional em relação ao ser cuidado foi acompanhada, incluindo a relação com seus 

familiares e com o próprio assistido. Sendo assim, observamos somente a ação e interação 
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relacionadas ao ser cuidado na UTI adulto. As anotações de campo eram realizadas 

concomitantemente à observação, para se descrever o evento sem o risco de esquecimento. 

 As ações verbais e não-verbais foram observadas e registradas com a maior quantidade 

de informação possível sobre o que ocorre no contexto e nas situações. As ações não-verbais 

se limitaram aos movimentos do enfermeiro em relação ao assistido. As expressões faciais 

não foram consideradas. O foco foi as situações consideradas relevantes e significantes para 

as questões da pesquisa e as situações foram os encontros dos enfermeiros com o ser cuidado, 

seus familiares e os colegas durante a passagem de plantão. O tempo de observação foi de, 

aproximadamente, seis horas para cada participante, abrangendo um total de 48 horas.

Após a observação, seguimos com a entrevista ao profissional acompanhado, efetuada 

na própria instituição em que trabalha após a conclusão do turno. Procuramos proporcionar 

um ambiente tranqüilo e confortável e deixamos o participante referir o melhor momento para 

fazer a reflexão. A entrevista direcionava ao entrevistado a refletir sobre a ação realizada, 

descrevendo uma narrativa reflexiva sobre o acontecido durante o turno (Apêndice II). 

Empregamos perguntas abertas, tendo como foco de atenção o conhecimento dos enfermeiros 

a respeito do ato de cuidar que realizaram.  

 Durante as falas dos profissionais, a pesquisadora trazia para a reflexão atitudes 

realizadas no plantão e observadas, mas não relatadas pelo profissional entrevistado, no 

intuito de direcionar a narrativa para o objetivo do estudo. As questões abordadas focalizavam 

as percepções dos profissionais e as coisas específicas que observavam, o que eles faziam e 

por que faziam certas coisas, quais eram suas intenções e pensamentos. O tempo médio das 

entrevistas foi de 32 minutos, totalizando 257 minutos. 

 Ao final de cada entrevista, agradecemos a participação e nos comprometemos com a 

apresentação dos resultados na instituição para tornar possível a reflexão em conjunto com os 

profissionais participantes. 

Posteriormente, ordenamos os depoimentos e as observações separadamente, para 

identificar os pensamentos, sentimentos, fatos e ações, desenvolvidos pelos 

enfermeiros, extraindo nas descrições e anotações as frases e os indícios que indicam 

esses elementos relacionados ao cuidar cuidado desse profissional. 

4.5.2 Produtos da Descrição 

Como resultado desta fase obtivemos, inicialmente, as narrativas descritas pelos 

enfermeiros, assim como as ações realizadas e observadas pela pesquisadora. A partir das 
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transcrições e interpretações das atitudes desenvolvidas pelos enfermeiros, identificamos em 

cada depoimento seus sentimentos, pensamentos, fatos e ações expostos e apresentados no 

momento da coleta de dados.  

Elaboramos, assim, um quadro descritivo dos elementos engendrados nesta etapa, 

registrando-os separadamente por cada participante para facilitar o registro e a busca dos 

conhecimentos existentes a serem exibidos na fase subseqüente. O quadro a seguir, faz uma 

demonstração dos resultados obtidos ao desenvolvermos todos os passos da fase descritiva, 

conforme exemplificamos (Quadro 3): 

Quadro 3 – Análise das descrições e observações da fase descritiva

PENSAMENTOS SENTIMENTOS FATOS E AÇÕES 

Descrições 
do

enfermeiro 

“A gente trabalhou muito 
a questão dos direitos do 
paciente, essa questão da 

ética, humanização, 
então isso, como eu já 
disse, me transformou 
nesse profissional com 
esse perfil”. (Girassol) 

“E, assim, eu não sei 
nem dizer o quê que eu 
sinto, mas eu me sinto 

bem em tá lá, em chegar, 
em conversar, em tocar, 
tá entendendo, por mais 

que ele vá me tratar 
mal”.

(Girassol)

“Eu procuro sempre 
conversar, mesmo o 

paciente em coma eu gosto 
de conversar, dizer que dia 

é hoje, o que está 
acontecendo, onde ele 

está”.
(Girassol)

Observações 
do

pesquisador
Não há observação a 

fazer
Não há observação a 

fazer

[Girassol] A enfermeira 
conversa com a paciente X 
que se encontra acordada e 

orientada e explica 
detalhadamente como será 

o procedimento de 
passagem da sonda 

nasogástrica.
Fonte: Pesquisa de campo da autora (2007).

   

4.6 DESENVOLVIMENTO DA FASE REFLEXIVA 

 Em um processo de reflexão sobre as informações oriundas na fase descritiva, 

analisamos os pensamentos, os sentimentos e os fatos e ações, para detectar as teorizações que 

emergiram nas falas enquanto conhecimentos utilizados. Esta fase se desenvolveu mediante 

processos reflexivos organizados em três etapas básicas: Etapa da identificação, da prática e 

das intenções, delimitadas e explicadas adiante. 
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4.6.1 Processos e Produtos da Etapa da Identificação 

O primeiro passo no processo de análise da fase reflexiva foi feito por intermédio da 

investigação dos elementos de identificação abordados por Kim (1999) extraídos a partir de 

suas narrativas, os quais permitem: apresentar as teorizações ou idéias expostas pelos 

enfermeiros por meio das crenças, pressuposições e saberes individuais; exibir as idéias e 

teorizações compartilhadas por eles através dos aspectos éticos e estéticos inerentes em suas 

atitudes e pensamentos; e expor as idéias e teorizações utilizadas especificamente no processo 

de cuidar, segundo as teorias em uso que os profissionais afirmam utilizar. 

Processos Reflexivos da Identificação 

Realizamos uma leitura exaustiva da transcrição dos sentimentos, pensamentos, 

fatos e ações dos enfermeiros, enfocando somente os depoimentos organizados nos 

quadros de análise da fase descritiva. 

Identificamos nas narrativas dos enfermeiros, apresentadas nos quadros da fase 

descritiva, as frases e expressões que teriam indícios de crença, pressuposto, saber 

individual, aspectos éticos e estéticos e teorias em uso. 

Realizamos uma reflexão dessas indicações classificando-as de acordo com as 

diversas áreas de conhecimento encontradas em cada uma delas. 

 Salientamos que o processo investigatório de Kim (1999), utilizado como base para 

nossa análise, sofreu pequenas modificações devido ao fato de enfocarmos os conhecimentos 

representados pelo cuidado do enfermeiro intensivista, conforme nosso objeto de estudo. 

Sendo assim, utilizamos o termo saber individual em lugar de conhecimentos (termo usado 

por Kim, 1999) com o intuito de diferenciá-lo das grandes áreas de conhecimento que nos 

dispusemos a buscar. Da mesma maneira, optamos por apresentar os aspectos científicos

(termo abordado por Kim, 1999) dentro da área do conhecimento científico, em virtude de 

encontrarmos uma grande quantidade de indícios que representam esse saber nas falas dos 

enfermeiros.  

 Ressaltamos, ainda, que relacionamos os aspectos éticos e estéticos citados por Kim 

(1999) aos padrões do conhecimento ético e estético definidos por Carper (1978), pois 

optamos pelo segmento da metodologia de Kim, visto que, ao analisarmos os depoimentos e 

atitudes dos profissionais, verificamos que esses elementos sugerem a presença de outras 
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áreas do conhecimento. Portanto, ao identificarmos os aspectos éticos e estéticos, 

consideramos, respectivamente, a presença dos padrões do conhecimento de Carper (1978). 

Ratificamos que esses padrões são destacados pela simultaneidade em que ocorrem na prática, 

assegurando, assim, nosso processo reflexivo. 

Produtos Reflexivos da Identificação 

A categorização foi realizada delimitando-se as teorizações narradas pelos enfermeiros 

e destacando cada elemento nas diversas áreas de conhecimento encontradas. Identificamos, 

então, os produtos dessa etapa como: as áreas do conhecimento expostas pelos enfermeiros, as 

áreas do conhecimento compartilhadas na relação estabelecida entre enfermeiro e assistido, e 

as áreas do conhecimento específicas, definidas como as teorias em uso descritas pelos 

enfermeiros como sendo utilizadas por eles em determinado cuidado. 

 Visualizamos o processo de construção dos produtos dessa fase por meio dos quadros 

expostos nas páginas a seguir (Quadros 4 e 5): 
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Quadro 4 – Análise dos conhecimentos identificados nas teorizações expostas dos 

enfermeiros na fase reflexiva 

Teorizações Expostas  ÁREAS DO 
CONHECIMENTO Crenças Pressuposições Saber individual 

Área do 
conhecimento 

popular 

Eu acho que eu já cheguei a 
ler sobre o estigma que a UTI 

traz, né. Inclusive, assim, 
quando as pessoas sabem que 

vão pra UTI ficam 
desesperadas, né. (Rosa) 

As mulheres aqui ficam 
nuas, porque não tenho 

bata, existe coisa pior pra 
uma mulher do que ficar 

mostrando a mama? 
(Camélia) 

A gente sabe que tem alguns que 
pedem o toque como ação 

terapêutica, que realmente em 
relação a isso eu não tenho 

nenhum conhecimento científico. 
(Orquídea) 

Área do 
conhecimento 

filosófico 

Se você se preocupa com o ser 
humano, você vai se 

preocupar sempre! (Tulipa) 

Você chegando perto do 
leito, você complementa, 

tipo assim, você tenta fazer 
essa assistência ficar mais, 
com mais qualidade. (Rosa) 

Você só vai conhecer as 
patologias quando você já tem a 
experiência de já ter cuidado de 

um paciente. (Camélia) 

Área do 
conhecimento 

religioso 

Eu acho que a religião 
influencia muito a forma como 
a gente pensa, o cuidado com 
as pessoas, né? (Margarida) 

A religião, eu não sou praticante, 
mas nela eu fui criado; minha 

família é católica, bem fervorosa, 
posso dizer assim, mas há a 

necessidade realmente assim de 
ver que tem que dar o conforto. 

(Lírio) 

Área do 
conhecimento 

científico 

Em relação à gasometria, 
como é uma prática da 

enfermagem, normalmente 
quem faz é o enfermeiro na 

UTI. (Lírio) 

Lógico que existe a 
humanização; que o 

paciente, a gente tem que 
ouvir também o paciente. 

(Violeta) 

Quando a gente vê a questão do 
conforto, a gente vê muito pelos 

diagnósticos de enfermagem, né? 
É , a gente identifica um 

problema e a partir daí a gente 
estabelece um diagnóstico. 

(Lírio) 

Área do 
conhecimento tácito 

Eu acho que é sensibilidade, é 
o seu jeito de ser. (Rosa) 

É instintivo? Eu vou fazer 
algo com alguém, eu tenho, 

eu vou comunicar a essa 
pessoa o que vou fazer com 

ela. (Violeta) 

Tem a questão da experiência, né. 
Da gente já saber, prever quando 

um paciente vai complicar. 
(Camélia) 

Área do 
conhecimento 

empírico 

De repente, só um pouco de 
atenção que você dá a ele, 

só em falar, você se dá 
conta do quanto ele se sente 

bem. (Rosa) 

Eu também já tive experiência, já 
fiquei doente, meu pai também a 

vida toda ficou em UTI, então 
assim a gente cresce com essa 

visão. (Camélia) 

Área do 
conhecimento 

pessoal 

Os conhecimentos a gente 
aprende em casa com os pais, 
eu acho; acho que em termos 

de..., de valores, de 
honestidade, de dignidade, de 

responsabilidade. (Lírio) 

Eu sou uma pessoa muito 
metódica. Eu acho que 

facilita a sistematização. 
(Orquídea) 

O que influencia muito na minha 
assistência também é a 

experiência que eu vivi com..., 
com os meus familiares, cuidando 

dos meus familiares. (Tulipa) 

Fonte: Pesquisa de campo da autora (2007). 
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Quadro 5 – Análise dos conhecimentos identificados nas teorizações compartilhadas e 

específicas dos enfermeiros na fase reflexiva 

Teorizações compartilhadas Teorizações específicas  ÁREAS DO 
CONHECIMENTO Aspectos éticos Aspectos estéticos Teorias em uso 

Área do 
conhecimento 

popular 

Mas todo mundo fica feliz quando 
um paciente consegue. (Violeta) 

Área do 
conhecimento 

filosófico 

A questão do compromisso  
profissional, você sai da sua casa, 
ainda que de problemas ninguém 
se livre, mas, independentemente, 

você vem pra cá, tem a 
dependência do paciente e você 

entre outras coisas, tem por 
obrigação, por obrigação assim, 

dar esse conforto. (Lírio) 

Eu só fui como eu sou com os 
pacientes, eu gosto de fazê-
los rir, eu acho que isso é 

importante. (Tulipa) 

Área do 
conhecimento 

religioso 

Quando eu vejo que tem um 
paciente pra morrer, né? Eu 

sempre peço que ele se 
despreenda, que ele tem que 

melhorar. (Camélia) 

Área do 
conhecimento 

científico 

Surge da responsabilidade que eu 
tenho naquele momento de aspirar 
o paciente, que eu sei que é uma..., 

é vital pra ele. (Tulipa) 

A gente teve esse cuidado, 
examinou, viu que realmente 

o abdômen tava tenso. 
(Orquídea) 

Área do 
conhecimento tácito 

Eu procuro sempre conversar, 
mesmo o paciente em coma, eu 

gosto de conversar, dizer que dia 
é hoje, o que está acontecendo, 

onde ele está. (Girassol) 

Botando o sensor, 
junto, por cima do 

sensor, o dedo que eu 
cortei da luva ia ficar 

bem fixado a e ele não ia 
conseguir mais tirar. É 

coisa que a gente inventa 
mesmo.  Improvisa. 

(Lírio) 

Eu aliso o cabelo e digo a ele 
que tenha força, que ele vai 
melhorar. Só nisso aí você 
tem um retorno fantástico. 

(Rosa) 

Área do 
conhecimento 

empírico 

Através dessas experiências, 
desses relatos a gente acaba 

tentando fazer com que o nosso 
paciente não passe por aquele 
constrangimento. (Orquídea) 

A audição é um dos últimos 
sentidos a sumir, e a 

experiência que eu sei é que o 
paciente, a gente tem 

conhecimento de que o 
paciente quando a gente 

chega no ouvidinho assim, ele 
pisca o olhinho, ele consegue 

mexer com a mãozinha. 
(Tulipa) 

Área do 
conhecimento 

pessoal 

E eu sou, eu sou desse jeito 
porque eu amo a minha profissão. 

(Violeta) 

Eu vejo meu pai, vejo 
minha mãe, vejo minha avó, 
vejo meus irmãos, entendeu. 
(Girassol) 

Fonte: Pesquisa de campo da autora (2007). 
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4.6.2 Processos e Produtos da Etapa da Prática

 O segundo passo no processo de análise da fase reflexiva foi desenvolvido mediante a 

investigação das atitudes realizadas pelos enfermeiros, após serem observadas e interpretadas 

pela pesquisadora com o propósito de identificar os conhecimentos utilizados por esses 

profissionais na prática do cuidado. Nesta etapa, baseamos nossa análise sob o enfoque da 

realidade presenciada no ato de cuidar considerada pela observação de campo.  

Processos Reflexivos na Observação da Prática 

Realizamos uma leitura exaustiva dos fatos e ações dos enfermeiros, enfocando 

somente as observações organizadas nos quadros de análise da fase descritiva. 

Posteriormente, identificamos e analisamos os conhecimentos contidos nessas 

atitudes interpretadas pela pesquisadora, agrupando e nomeando as ações 

semelhantes entre si. 

Produtos Reflexivos na Observação da Prática 

Os dados obtidos nesta etapa, destacam-se pela delimitação das atitudes dos 

enfermeiros no processo de cuidar em UTI, com o intuito de visualizar de que maneira os 

conhecimentos são utilizados por esses profissionais e como esses saberes se apresentam na 

prática observada. Assim, compreendemos como é realizada a aplicação dos conhecimentos 

desse profissional em sua assistência. 

 Para facilitar nossa identificação e compreensão dos conhecimentos inseridos na 

prática e, assim, contribuir para o desenvolvimento de nossa análise, construímos um quadro, 

exemplificado a seguir (Quadro 6): 
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Quadro 6 – Análise dos Conhecimentos identificados na Interpretação das Observações 

na Fase Reflexiva 

Preocupando-se com a infecção hospitalar:

ATITUDES DOS ENFERMEIROS ÁREAS DO CONHECIMENTO 
IDENTIFICADAS 

[Orquídea] Ao observar o livro de ordens e 
ocorrências, Orquídea surpreende uma auxiliar 
levando um estetoscópio da UTI 1 para a UTI 2 
(UTI de pacientes infectados). Ela questiona e diz 
para não levar, pois são pacientes infectados. 
Contudo, a auxiliar responde que todos os 
profissionais estão utilizando o mesmo 
estetoscópio em ambas as UTI. Então, a 
enfermeira empresta o próprio estetoscópio e 
reúne os auxiliares e técnicos, dando uma breve 
explicação, orientando quanto às técnicas de 
higiene e controle de infecção hospitalar em 
relação à UTI 2. Pede aos profissionais: “Quando 
forem de uma UTI para outra, certifiquem-se de 
lavar as mãos e usarem álcool a 70º”.  

[Rosa] Ao realizar uma aspiração orotraqueal, 
Rosa verifica os cuidados contra a infecção 
hospitalar, procurando não contaminar seu 
material e realiza o procedimento com cautela 
mantendo a efetividade da técnica de prevenção. 

[Lírio e Girassol] Os enfermeiros destacam-se por 
manter uma rotina constante de lavar as mãos ou 
utilizar o álcool a 70º, sempre que se aproximam 
ou se afastam dos assistidos. 

Conhecimento científico: a questão do saber a 
respeito da infecção hospitalar e os cuidados 
necessários são conhecimentos advindos de 
leituras e do ensino, assim como a correta 
utilização da técnica nos procedimentos de 

enfermagem que também atuam na prevenção. 

Conhecimento empírico: referente às 
experiências anteriores permitirem a realização da 

técnica com destreza, evitando o risco de uma 
autocontaminação e contaminação indireta. 

Conhecimento ético: referente à consciência, ao 
agir educando os profissionais de enfermagem, 

prevenindo a contaminação cruzada. 

Conhecimento tácito: referente à ação intuitiva de 
lavar as mãos até quando não é necessário. 

Fonte: Pesquisa de campo da autora (2007). 

4.6.3 Processos e Produtos da Etapa das Intenções

 O terceiro e último passo no processo de análise da fase reflexiva foi desenvolvido por 

meio de uma análise comparativa entre as duas etapas anteriores. Desse modo, buscamos 

refletir sobre as intenções dos enfermeiros ao realizarem o cuidado em UTI, examinando seus 

objetivos e propósitos apresentados nas suas narrativas, em contraposição às atitudes 

percebidas nas observações.
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Processos Reflexivos das Intenções 

Realizamos uma comparação reflexiva entre o que os enfermeiros dizem que 

fazem (apresentados nos depoimentos) e as ações que eles realizam na prática 

(contidas nas observações), por meio de uma reflexão dos produtos obtidos nas 

etapas anteriores. 

Produtos Reflexivos das Intenções 

 O produto identificado nesta etapa caracteriza-se efetivamente pela compreensão do 

processo decisório dos participantes em uma ação de cuidar. Ao realizarmos a comparação 

entre as narrativas e as observações, obtemos indicações de como se efetiva a relação teoria e 

prática, demonstrando indícios de convergências ou divergências entre as teorizações e as 

idéias do que eles expõem e as ações realizadas sobre o cuidar.

4.7 DESENVOLVIMENTO DA FASE CRÍTICA 

A terceira fase do nosso processo investigatório apresenta possibilidades de mudanças 

na assistência do enfermeiro no contexto da UTI, mediante a elaboração de críticas e 

sugestões para a prática de enfermagem desenvolvidas pela pesquisadora. Como esta fase 

representa considerações a respeito dos resultados obtidos nas etapas anteriores, optamos por 

apresentá-la no capítulo 6: Possibilidades de Mudança e Considerações Finais.

4.7.1 Processos da Crítica 

Refletimos sobre os resultados da fase reflexiva, por intermédio de uma abordagem 

crítica sobre os conhecimentos encontrados no processo do cuidado, propondo 

sugestões e possibilidades de transformação da assistência. 

4.7.2 Produtos da Crítica 

O produto desta análise compreende uma discussão sobre os aspectos da prática que 

sugerem necessidade de transformação, além da apresentação de sugestões para o 

processo de mudança. 
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 Nesta fase, concluímos o modelo investigatório embasado em Kim (1999), no qual a 

prática do cuidado do enfermeiro foi examinada com peculiaridades que possibilitam 

identificar os conhecimentos que permeiam essa assistência. Propomos tal apresentação por 

meio de uma abordagem interpretativa, na qual consideramos facilitar o entendimento dos 

passos realizados para o exame dos resultados. Seguiremos, portanto, para os produtos de 

nossa pesquisa. 
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Capítulo 5 

Apresentação e Discussão dos 

Resultados

“Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la”. 
                                                            (Antônio Cícero) 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo apresentamos os produtos obtidos nas fases de análise do processo de 

cuidar do enfermeiro em uma UTI, com uma abordagem voltada para os conhecimentos que 

esses profissionais utilizam no seu dia-a-dia. Iniciamos com a descrição dos participantes e 

seguimos com os processos e produtos das respectivas fases encontrados através nas falas dos  

enfermeiros e nas observações da pesquisadora.  

 Cada etapa de análise da fase reflexiva de Kim (1999) compreende expressões, 

narrativas e atitudes dos profissionais que, por sua vez, delineiam a identificação de grandes 

áreas do conhecimento que exibimos neste capítulo por meio do item Construção e 

Compreensão dos Conhecimentos. Após a reflexão da assistência de enfermagem, 

apresentamos as críticas e sugestões de mudança no Capítulo 6, caracterizando, assim, a fase 

crítico-emancipatória de Kim (1999). 

5.1 OS PARTICIPANTES E O CONTEXTO DO ESTUDO 

Os enfermeiros de nosso estudo, participantes ativos na concretização e construção dos 

conhecimentos existentes no processo de cuidar em uma UTI, destacaram-se pela solicitude e 

disposição em permitir que suas respectivas rotinas de trabalho pudessem favorecer a mais 

uma relevante edificação do saber em enfermagem. Foram representados por um total de oito 

profissionais, seis enfermeiros fixos e dois enfermeiros de outros setores, a maioria 

basicamente jovens, com média de 32 anos; solteiros (com exceção de três profissionais); 

tempo de formado de aproximadamente oito anos, variando entre 1 e 16 anos de formação; 

experiência em UTI, em média, de seis anos, variando entre 6 meses e 10 anos; e a religião 

predominante foi a católica, porém a crença em Deus é unânime e pertencente a todos. Uma 

situação peculiar é o fato de que todos os participantes possuem outros vínculos 

empregatícios, além da instituição em análise. 

Exibimos as características dos enfermeiros seguindo uma ordem pelo tempo de 

formação: 

 Tulipa – Católica, 25 anos de idade, solteira, formada há um ano e está trabalhando em 

UTI há aproximadamente seis meses. É enfermeira concursada e alega realizar plantões em 

outro hospital particular para ajudar nas despesas, porém sem vínculo empregatício. Sua 

assistência na UTI ocorre por meio de licenças, férias e atestados dos outros colegas,  pois sua 

escala fixa é na enfermaria. 
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 Orquídea – Católica, 25 anos, solteira, formada há três anos, está trabalhando em UTI 

há, aproximadamente, dois anos. É enfermeira concursada, escalada nesta unidade e diz ter 

outro vínculo empregatício em hospital particular. 

 Girassol – Não segue nenhuma religião, mas acredita em Deus. Tem 26 anos, é 

solteiro, formado há três anos e está trabalhando em UTI há aproximadamente dois anos. É 

enfermeiro concursado e afirma ter outro vínculo empregatício em um hospital particular. Sua 

assistência nesta UTI ocorre geralmente nos feriados e fins de semana, para completar sua 

carga horária, com uma freqüência aproximada de três plantões por semana, mas sua escala 

fixa é na enfermaria. 

 Camélia – Espírita, 33 anos, união estável, formada há 10 anos, está trabalhando em 

UTI há aproximadamente oito anos. É enfermeira concursada escalada nesta unidade e aponta 

ter outro vínculo empregatício em hospital particular. 

 Lírio – Católico não-praticante, 42 anos de idade, solteiro, formado há 12 anos, está 

trabalhando em UTI há aproximadamente 10 anos. É enfermeiro concursado escalado nesta 

unidade e alega ter outro vínculo empregatício em hospital particular. 

 Margarida – Testemunha de Jeová, 37 anos, é casada, formada há 13 anos e trabalha 

em UTI há mais ou menos oito anos. É enfermeira concursada, sendo escalada nesta unidade. 

Diz ter outro vínculo empregatício em hospital particular. 

 Rosa – Católica, 37 anos, casada, formada há 14 anos, está trabalhando em UTI há 

aproximadamente 10 anos. É enfermeira concursada desta unidade e explica possuir outro 

vínculo empregatício em uma escola técnica de enfermagem. 

 Violeta – Católica, com 38 anos de idade, é solteira e formada há 16 anos. Trabalha 

em UTI há aproximadamente 10 anos, sendo enfermeira concursada escalada para esta 

unidade, e afirma ter mais dois outros vínculos empregatícios: noutro hospital particular e, 

como enfermeira do trabalho, em uma usina. 

 A unidade em questão expressa um ambiente dinâmico e propício ao cuidado, pelo 

fato de, dificilmente, serem encontrados leitos desocupados, apresentando um rodízio 

constante entre os pacientes, apesar de existirem também os chamados “pacientes moradores”, 

que permanecem no local durante longo período. 

5.2 CONSTRUÇÃO E COMPREENSÃO DOS CONHECIMENTOS 

 Este item representa a fase reflexiva abordada por Kim (1999) em seu processo de 

análise. Ela envolve o exame desde o ponto de vista dos pensamentos, sentimentos e ações 



69

dos enfermeiros, passa pela prática através das observações das atitudes praticadas e vai até a 

compreensão do processo decisório da fase crítica.

No primeiro momento, com o subtítulo de Conhecimentos na Prática Pensada,

apresentamos a compreensão da prática sob o ponto de vista dos enfermeiros circunstanciados 

pela análise de suas narrativas. Os diversos tipos de conhecimentos presentes no cuidado 

intensivo serão apresentados nesta etapa por uma redação de nosso entendimento em relação 

aos depoimentos descritos pelos participantes. Temos como propósito elucidar os 

conhecimentos por meio das crenças, pressuposições e saber individual; dos aspectos éticos e 

estéticos; e das teorias em uso na prática.

 Posteriormente, no subtítulo Conhecimentos na Prática Realizada, destacamos a 

interpretação das atitudes desses profissionais mediante as observações da pesquisadora, as 

quais permitem a compreensão de como os conhecimentos encontrados se efetivam na prática 

do cuidado em UTI por avaliação dos conhecimentos utilizados na prática do enfermeiro.  

 Finalizamos a apresentação dos resultados da etapa reflexiva no subtítulo

Conhecimentos no Processo Decisório, comparando os conhecimentos encontrados nas 

teorizações dos enfermeiros (conhecimentos na prática pensada) e os reconhecidos pela 

pesquisadora como sendo utilizados por eles (conhecimentos na prática realizada). Logo, 

determinamos as intenções dos profissionais, permitindo avaliar as grandes áreas do 

conhecimento presentes no cuidado intensivo de enfermagem nos momentos de pensamento, 

decisão e ação. Salientamos que a discussão proposta para a compreensão da tomada de 

decisão dos enfermeiros será realizada de duas maneiras: em associação com as observações 

interpretadas, pois permite uma discussão focalizada em um momento específico da prática; e 

em uma análise geral das intenções destacadas separadamente. 

5.2.1 Conhecimentos na Prática Pensada 

Nesta etapa averiguamos as crenças, os pressupostos, o saber individual, os aspectos 

éticos e estéticos, e as teorias em uso, que os profissionais expressam durante as entrevistas. 

Consideramos como crenças as falas sem apresentação de julgamento, compreendendo as 

asserções a respeito do cuidado realizado. Como pressuposto, englobamos as suposições 

antecipadas, em que os enfermeiros fazem um prejulgamento de sua realidade. Extraímos 

como saber individual as manifestações dos enfermeiros realizadas mediante raciocínio 

lógico e explicações substanciais dos elementos apresentados por eles. Como aspectos éticos,

destacamos os discursos sobre caráter e moral no exercício da profissão. Nos estéticos,
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evidenciamos expressões de uso da criatividade na prestação do cuidado. Por fim, nas teorias 

em uso expomos os conhecimentos que os enfermeiros dizem utilizar na prática.  

 Nesta análise, entendemos que as teorias de enfermagem não são identificadas como 

conhecimento científico, tendo em vista os elementos inseridos na área científica. Na verdade, 

elas compreendem conhecimento teórico advindo dos modelos teóricos, conceituais e marcos 

referenciais (ALMEIDA, 1984). Entretanto, considerando-se que para embasar o 

conhecimento científico é necessária a existência de teorias, que, por sua vez, guiam e 

direcionam esse conhecimento, optamos, neste estudo, por classificar os elementos 

encontrados nas narrativas, que propõem existência de conhecimentos teóricos, como 

inseridos na área do conhecimento científico.

 Em suma, as interfaces existentes no relacionamento entre o cuidador e o ser cuidado 

delineiam a presença de vários conhecimentos, utilizados concomitante ou individualmente: 

conhecimento científico sobre controle de infecção hospitalar, semiotécnica, humanização, 

processo de enfermagem e teorias de enfermagem; o conhecimento filosófico enquanto 

conceitos acerca do compromisso profissional e responsabilidades, ser humano, cuidado em 

UTI, qualidade de vida, morte e reflexão; o conhecimento tácito sugerido nas falas referentes 

ao comportamento de dialogar com o assistido, tocar, criar estratégias ou modelos de 

assistência e prever complicações; o conhecimento empírico a respeito da troca de 

experiências no ambiente de trabalho, do excesso de atribuições dos enfermeiros, da 

percepção da permanência do sentido da audição nos comatosos e da crítica sobre a 

assistência; o conhecimento pessoal por meio das vivências familiares e dos sentimentos 

individuais; o conhecimento popular em relação à UTI; o conhecimento religioso destacado 

por meio de expressões da fé; além dos conhecimentos ético e estético inseridos nas áreas 

dos diversos conhecimentos como aspectos ético e estético. 

Conhecimento Científico 

 Um dos conhecimentos mais marcantes no ambiente do cuidado, com base nas 

narrativas, foi o científico. Ele se mostrou predominante no saber individual, em que 

destacamos alguns aspectos presentes nos campos de ensino, da pesquisa e da prática, 

conforme demonstram as falas: 

“Porque isso aqui é um ambiente altamente contaminado. Você já reduz a 
contaminação do paciente no banho”. (Violeta) 
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 “O paciente veio com a mão toda suja de sangue. Quer dizer, tanto risco pra 
gente manipular a paciente, quanto o risco também de infecção”. (Camélia) 

 “Fazer a higiene das mãos com álcool é consciência mesmo, isso aí eu acho 
até uma questão de responsabilidade profissional de não estar cruzando”. (Lírio) 

 “Eu lavo minhas mãos várias vezes. Antes de ir pro paciente e depois que eu 
venho dele”. (Girassol) 

 Ao revelar a preocupação com a infecção hospitalar, os enfermeiros tornam evidentes 

elementos científicos do saber individual, pois estes são adquiridos por meio de aprendizado 

concreto, ou seja, por meio de leituras ou de pesquisas. Primeiramente, as asserções mostram 

a gravidade da infecção hospitalar e da necessidade de alguns cuidados na sua prevenção. A 

exposição do participante Lírio revela eticamente a responsabilidade profissional no controle 

da infecção. O aspecto é ético por se tratar de uma questão de consciência enquanto prestador 

da assistência em UTI, entretanto é considerado elemento científico devido à necessidade de 

uma capacitação para o julgamento ético. Girassol, ao expor que lava as mãos várias vezes no 

plantão, está identificando teorias em uso, pois torna visível a aplicação do conhecimento 

científico de prevenção de transmissão de infecção hospitalar.    

 A infecção hospitalar é um tema muito abordado atualmente, tendo em vista os riscos 

oferecidos não somente ao ser cuidado, mas também ao profissional. Melo et al. (2006) 

trazem uma importante discussão a respeito das infecções nos serviços de assistência à saúde, 

visto que atualmente denotam questões de abrangência nacional e internacional, já que são 

referidas muitas vezes como causas de morbidade e letalidade associadas a procedimentos 

clínicos, diagnósticos e terapêuticos. As autoras dão suporte às ações dos profissionais no 

sentido de que as infecções ameaçam tanto a vida dos assistidos como a dos próprios 

enfermeiros, alegando que medidas de intervenção têm sido propostas mediante precauções 

padrão em que citamos como primordial a ação de lavagem das mãos no controle das 

infecções cruzadas. 

As ações referenciadas nas falas indicam a relação entre aspectos éticos, baseados no 

conhecimento científico, e as infecções hospitalares. Entendemos que se tratam de situações 

do cotidiano profissional em UTI que permeiam uma certa vulnerabilidade dos indivíduos 

envolvidos, ocasionando um julgamento ético e moral a respeito do prejuízo que as atitudes 

podem causar ao ser humano no ambiente hospitalar. 

Outro aspecto científico é identificado ao realizarmos abordagens de técnicas de 

enfermagem conhecidas por semiotécnicas de enfermagem. Os cuidadores relatam ter esse 



72

conhecimento necessário aos diversos procedimentos realizados, conforme evidenciamos a 

seguir:

 “É igual à evolução, você tem que fazer céfalo-caudal”. (Orquídea) 

 “A gente usa uma técnica já trazida pela literatura, que é aquela técnica de 
medição, a gente mediu, é uma técnica que é bem orientada pela enfermagem, em 
relação à colaboração do paciente pra essa passagem da sonda”. (Orquídea) 

 “Você vai tomar, se é um paciente neurológico deixa a cabeceira 30 graus, 
então tem que saber as necessidades pra cada tipo de patologia”. (Rosa) 

 “Como é arterial, a gente verifica pela palpação; você palpa e você tem 
aquela angulação adequada, em torno de, de, como é braquial, quando é femoral a 
gente faz 90 graus”. (Lírio) 

 Dentro do contexto científico, releva citar as técnicas de enfermagem, por meio das 

quais muitos processos do cuidado são expressos. Por conseguinte, ao delimitar que a 

evolução correta é aquela em que os registros ocorrem na ordem cefalocaudal, o enfermeiro 

demonstra automaticamente a presença do conhecimento científico. Analogamente, 

identificamos as técnicas presentes na passagem de sonda com a descrição do procedimento; 

na precisão de quantos graus a cabeceira deve permanecer elevada, de acordo com cada tipo 

de patologia; e ainda no processo de palpação e correta angulação na coleta da gasometria.

Todos representam o saber individual. 

Ainda no âmbito das técnicas, Orquídea manifesta:

 “Mas realmente avaliar a real necessidade daquele paciente, se é dor, se é 
fome, se é febre, né? Eu acho que, assim, é algo muito importante que, às vezes, 
realmente envolve técnica”. (Orquídea) 

 Trata-se de um pressuposto, tendo em vista que, mesmo sem a clareza de onde venha 

tal conhecimento a respeito da avaliação da dor e do estado febril, sabe-se de sua importância. 

Isso é confirmado ao prejulgar que a avaliação do estado do indivíduo depende muitas vezes 

do uso da técnica.

 Na expressão seguinte, Lírio evidencia a utilização de técnicas de enfermagem para 

concretizar sua assistência: 

 “Eu faço alguns sinais vitais, eu faço os controles; a gente aspira, a gente 
muda os pacientes de lado”. (Lírio) 



73

 Dessa maneira caracterizamos esse conhecimento como uma teoria em uso, visto que 

o entrevistado reconhece a utilização do uso da técnica na prática ao dizer ações pertencentes 

às técnicas de enfermagem e, mesmo sem as definir como técnica, reconhecemos a existência 

do conhecimento científico pela característica das atitudes do profissional em realizar 

elementos advindo de aprendizado teórico-prático. 

 Lucena et al. (2006) discutem acerca da desvalorização do cuidado pela sobreposição 

da técnica e da ação sistemática que lhe envolve, utilizando no cuidado equipamentos com 

avanços tecnológicos cada vez maiores. E continua seu raciocínio alegando que o próprio 

“ensino é realizado com ênfase nas técnicas de enfermagem, onde a habilidade manual, a 

capacidade de memorização, a postura e a mecânica corporal no desenvolvimento das técnicas 

são imprescindíveis” (LUCENA et al., 2006, p. 294). Certamente a necessidade da técnica 

pode desencadear um ambiente metódico e sistemático, e sem o devido direcionamento dessa 

assistência ao assistido. É importante avaliar a relevância de se manter a postura de constante 

comunicação com o assistido diminuindo, assim, a distância entre o cuidador e o ser cuidado. 

 Outros elementos relevantes são as alusões às teorias e processos de enfermagem, e ao 

cuidado humanizado, onde examinamos a presença de conceitos e teorizações adquiridos 

anteriormente pelos profissionais: 

 “Existem algumas teorias de Wanda Horta que, como eu fiz o mestrado eu já 
tive oportunidade de ver essa questão das necessidades especiais, necessidades 
básicas do paciente”. (Rosa) 

 “Eu li um pouquinho sobre a teoria de Paterson, fiz até um trabalho sobre, e 
aí foi que eu vi o quanto é realmente importante essa interação de comunicação, 
principalmente dentro dessa UTI”. (Girassol)  

 “A própria enfermagem ela não tem ainda essa, como é que se diz, ela não 
tem essa aplicação de teorias. Nós não temos isso A gente até tava discutindo 
ultimamente nas aulas que você não tem a aplicação de teorias dentro da terapia 
intensiva, é difícil, né”. (Girassol) 

 Os enfermeiros citam as teorias e reconhecem sua importância, porém não as aplicam 

conscientemente. Ainda assim, manifestam uma possível utilização de maneira aleatória. Há 

certamente aspectos científicos nas expressões, visto que as teorias de enfermagem 

caracterizam-se por embasar a área de atuação do conhecimento científico. Mesmo com a 

inobservância de sua utilização na prática, os profissionais apresentam algumas teorias 

existentes e demonstram possuir um saber individual ao destacar conceitos referentes às 

teorias citadas. 
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 A teoria de Wanda Horta, baseada nos preceitos de motivação de Maslow, apresenta as 

necessidades humanas básicas como estados de tensões, conscientes ou inconscientes, 

resultantes dos desequilíbrios hemodinâmicos dos fenômenos vitais do assistido (HORTA, 

1979). Dessa forma, sua utilização é citada ainda que de maneira aleatória no ambiente 

hospitalar, mediante a percepção dos profissionais diante das necessidades do assistido. Vall 

et al. (2005, p. 06) também sugere sua utilização ao referir a assistência de enfermagem à 

visão do enfermeiro de “fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, 

ajudar ou auxiliar, quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar”. 

 Outra teoria citada pelos enfermeiros foi a de Paterson e Zderad, através da qual as 

autoras descrevem uma prática humanista da enfermagem, por meio do diálogo estabelecido 

entre cuidador e ser cuidado (GEORGE, 1993). Nascimento e Trentini (2004) destacam sua 

relevância no ambiente da UTI enfatizando a necessidade de se romper com a concentração 

do cuidado no lado técnico em assistência intensiva e direcionar a atenção de enfermagem 

principalmente para a pessoa do doente juntamente ao seu familiar. Dessa forma, mantém-se o 

relacionamento importante para a recuperação do assistido e caracteriza uma enfermagem 

comprometida com a humanização do cuidar. Apesar de o enfermeiro citar a não-utilização 

dessa teoria, por outro lado ele evidencia seu conhecimento e a utilização do diálogo em sua 

prática. Sugere, portanto, que mesmo de modo assistemático os profissionais assumem os 

fundamentos pertinentes a essa teoria.  

 As teorias ou os modelos de enfermagem, quando utilizados sistematicamente, 

facilitam a estruturação da assistência de enfermagem e ainda desenvolvem uma bagagem 

sustentável para o processo ensino-aprendizagem no campo da enfermagem, fundamentando 

sua prática dentro do conhecimento (GEORGE, 1993).  

 Com relação ao processo de enfermagem, podemos observar, nos depoimentos a 

seguir, o raciocínio processual de análise da situação desenvolvido pelos enfermeiros, mesmo 

que parcialmente: 

 “Quando a gente vê a questão do conforto, a gente vê muito pelos 
diagnósticos de enfermagem, né? É, a gente identifica um problema e, a partir daí, 
a gente estabelece uma, um diagnóstico”. (Lírio) 

 “É o conhecimento do processo de enfermagem; o diagnóstico de 
enfermagem é um passo pro processo de enfermagem, é o histórico, é detectar o 
problema, traçar o diagnóstico, é intervir e depois avaliar”. (Girassol) 
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 “No exame eu olho panturrilha, eu pergunto se ele tem dor, qual é a queixa 
da perna, se ele melhorou, então tudo isso eu aprecio, e é elevar o decúbito, a evitar 
que ele vomite já que é uma cirurgia que mexeu com o cerebelo”. (Camélia) 

 “A sistematização a gente faz sempre, só que você não se apercebe que tá 
fazendo a sistematização”. (Margarida) 

 Percebemos o saber individual dos enfermeiros ao serem explanadas as etapas do 

processo de enfermagem, tais como histórico, diagnóstico e avaliação, e demonstrações de 

teorias em uso, ao serem reveladas as etapas desse processo por Camélia e a sistematização 

da assistência por Margarida, ambas realizadas na prática.  Tais conceitos inseridos no 

processo são destacados por estudiosos no âmbito da enfermagem com o propósito de 

delimitar o cuidado e assim promover a saúde do indivíduo (CORRÊA, 2003). O processo é 

citado pelos enfermeiros ao se prestar o cuidado na UTI, ao descreverem a avaliação que 

exercem ao enfermo, porém é descrito ocasionalmente, devido a não se seguir uma seqüência 

sistemática de ações. Todavia, por exigir um saber cognitivo dos profissionais para o 

desenvolvimento de suas etapas, consideramos o processo inserido nesse contexto como 

advindo do conhecimento científico.

 Santos (2005) questiona a utilização do processo de enfermagem alegando que ele não 

tem sido aplicado na prática de enfermagem da maneira como deveria, ou seja, do modo como 

é apresentado no ensino. Percebemos que os enfermeiros não o empregam completamente, 

exercendo todas as suas etapas; no entanto, ele está presente, mesmo que casualmente 

direcionando os cuidados ao assistido. 

 Os profissionais também expressam o conhecimento acerca da humanização e 

afirmam sua presença e importância, tanto no âmbito teórico como no da prática: 

 “Eu acho que humanização você vê na faculdade. A explicação de que 
humanização é importante”. (Rosa) 

 “Foram muitas as discussões de humanização, entendeu, que a gente 
participou. Então isso, a questão de trabalhar a comunicação, o fato de eu ter sido 
bolsista de Raimundinha, de ter trabalhado também a ética”. (Girassol) 

 “Lógico que existe a humanização; que o paciente, a gente tem que ouvir 
também o paciente”. (Violeta) 

 “A gente trabalhou muito a questão dos direitos do paciente; essa questão da 
ética, humanização. Então isso, como eu já disse, me transformou nesse profissional 
com esse perfil”. (Girassol) 
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 “Na medida do possível aqui, a gente tenta humanizar o máximo que a gente 
pode”. (Violeta) 

 As falas evidenciam o saber individual ao identificarem o conhecimento adquirido na 

faculdade ou através de discussões e pesquisa. Por outro lado, ao relatarem o raciocínio de 

que humanização representa ouvir o enfermo, sem, no entanto, embasar consubstancialmente 

sua afirmação, eles exibem um pressuposto.  O segundo discurso de Girassol compreende o 

aspecto ético, pois delimita claramente conceituações a respeito dos direitos humanos e sua 

influência na formação do profissional diante da humanização da assistência. A última citação 

revela o elemento de teorias em uso, pois Violeta diz realizar, sempre que possível, a 

assistência humanizada. Todos os elementos caracterizados manifestam o conhecimento 

científico.

 A humanização é exposta em toda área da saúde, sendo que, na enfermagem, há um 

destaque ainda maior devido à peculiaridade da assistência prestada, ou seja, a relação 

existente e exaustivamente investigada pelos pesquisadores entre o cuidador e o ser cuidado. 

Podemos evidenciar a humanização nos programas de saúde pública (BRASIL, 2004) e 

especialmente nas teorias de enfermagem, onde em sua maioria o ser cuidado é enfocado para 

uma assistência humanizada (GEORGE, 1993). 

 Na rede pública, a questão da humanização deveria estar bem implantada, tendo em 

vista que foi substanciada pelas políticas nacionais de saúde, garantindo ao indivíduo e aos 

profissionais da área serem tratados com dignidade e respeito. O Programa Nacional de 

Humanização-PNH (BRASIL, 2004, p. 10) apresenta, entre outros conceitos de humanização, 

“a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, 

trabalhadores e gestores”. Como é um tema preconizado no ambiente hospitalar, entendemos 

que seu conhecimento pelos profissionais encontra-se bastante difundido. 

Conhecimento Filosófico 

 Esse conhecimento aparece como a segunda área mais significativa nesta etapa de 

identificação dos conhecimentos. Verificamos sua predominância nos aspectos éticos, que 

são expressos pelos enfermeiros por meio das relações de trabalho e do processo de cuidar. A 

responsabilidade e o compromisso profissional se apresentam nos depoimentos como algo 

inerente ao papel de cuidador, assumido pelos enfermeiros ao entrar na relação de ajuda com 

o ser cuidado. 
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“A questão do compromisso profissional. Você sai da sua casa, ainda que de 
problemas ninguém se livra, mas independentemente você vem pra cá, tem a 
dependência do paciente e você, entre outras coisas, tem por obrigação, por 
obrigação assim, dar esse conforto, dar esse estímulo, dar essa atenção”. (Lírio) 

“A gente não pode estar brincando numa profissão dessa; a gente não pode 
fazer de conta que não está vendo as coisas; tem que realmente assumir tudo e 
correr atrás”. (Camélia) 

“A preocupação de no final de meu horário eu ter feito tudo que é padronizado 
que se faça no plantão. Que tenha sido, que todos os pacientes tenham sido 
avaliados, que todos os pacientes tenham sido evoluídos, que não tenha sido 
deixado de fazer nenhuma coisa que tá na prescrição”. (Margarida) 

 Inicialmente, percebemos nas falas de Lírio e Camélia o aspecto ético que eles 

exprimem, pois englobam conflitos morais acerca do cuidado. Ao passo que Margarida exalta 

sua obrigação profissional em cumprir todas as funções inseridas na sua assistência e 

consideradas por ela como essenciais. Em face de não haver embasamento em sua afirmação, 

mas sim uma convicção, assinalamos tal expressão como crença. Ao afirmarem o 

compromisso profissional e a seriedade intrínseca ao exercício da profissão, os profissionais 

assumem conceitos filosóficos, haja vista que expressam idéias conceituais e gerais passíveis 

de  serem submetidas às indagações universais. 

 Os dilemas éticos e morais no campo da enfermagem são também mencionados por 

Corrêa (2003) ao demonstrar que esses profissionais exprimem crenças e valores pessoais no 

confrontamento das realidades clínicas vivenciadas. Ela afirma que os enfermeiros, ao 

descreverem sentimentos como indecisão e questionamento a respeito de seus julgamentos e 

ações morais, expõem aspectos éticos frente ao assistido: como respeito, visão humana e 

compromisso com os resultados. 

 Outro ponto salientado pelos discursos são aqueles referentes ao ser humano e ao 

vínculo ideal que deve existir entre o profissional e o assistido. Neste momento, o indivíduo é 

observado como pessoa pelos profissionais e há um enfoque para a valorização humana:   

 “Então a gente tem que tomar cuidado em relação à privacidade, pedir pra o 
médico sair pra ela ficar mais à vontade ... Porque eu me toco assim, enquanto ser 
humano, com aquele paciente, eu sei que ele é uma pessoa igual a mim, não é só 
porque ele está ali deitado que eu sou superior”. (Orquídea) 

“Em relação a escutar o paciente como um ser humano, né? Eu tenho uma 
preocupação com a vida”. (Camélia) 

“Um princípio fundamental pra quem, pra quem trabalha com ser humano é 
você, é tentar minimizar o sofrimento, tentar tranqüilizar o paciente”. (Margarida) 
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“Me choca muito você fazer uma coisa e não, não, não valorizar aquela 
pessoa”. (Rosa) 

    Os discursos explicam a importância de se valorizar o assistido como uma pessoa e 

não como um instrumento de trabalho ou objeto. Eles se referem ao relacionamento que deve 

existir entre o cuidador e o ser cuidado, tratando o indivíduo com humanidade, igualdade e 

preocupação com o seu bem-estar, considerando os aspectos éticos que tangenciam o 

indivíduo como pessoa humana.  

 Quando o profissional é questionado sobre os sentimentos que permeiam o seu agir, 

também se volta para a particularidade e a individualidade do ser humano, acreditando que 

sua ação é um fenômeno subjetivo:  

 “Se você se preocupa com o ser humano, você, você vai se preocupar 
sempre! Seja num hospital, seja numa UTI, seja fora”. (Tulipa) 

 “Você tá trabalhando, mas o trabalho que você está fazendo não é um 
trabalho que uma máquina poderia fazer, é um trabalho com pessoas, então ele tem 
que ser especial”. (Margarida) 

 As descrições confirmam a mesma preocupação retro com o indivíduo enquanto 

pessoa e a relevância de sua atuação no cuidado intensivo. Essa afirmação explicita 

claramente uma crença, porque não há uma análise prévia do que é dito, somente uma certeza 

explícita. 

 Ao fundamentarem suas ações por meio da especulação de uma razão generalizada, os 

entrevistados elaboram elementos que sugerem a influência de conhecimentos filosóficos. A 

expressão de se colocar no lugar do assistido ou reconhecer que se trata de um ser humano é 

abordada por Corrêa (2003), ao relatar que os enfermeiros muitas vezes buscam essa atitude 

para compreender a experiência que ele está vivendo ou inferir valores ao que está 

observando mediante as evidências que o ser cuidado apresenta. Ela ressalta: “O enfermeiro 

pensa/imagina em como se sentiria se estivesse vivendo aquela situação, como seria difícil 

isso. Ele se identifica com o assistido como ser humano e preocupa-se em dar a ele o 

tratamento que gostaria de receber” (CORRÊA, 2003, p. 133). 

 A assistência de enfermagem é destacada pelos enfermeiros dentro de um contexto de 

qual a melhor maneira de se realizar o cuidado. Considera-se relevante o seu destaque devido 

à ligação direta com a função do enfermeiro no âmbito hospitalar. Ela é abordada nos diversos 

aspectos do conhecimento filosófico, conforme demonstramos a seguir: 
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“Tratar bem os pacientes, cuidar muito bem dele, pra poder eles ter uma 
assistência assim, no mínimo decente... Muitas vezes eu posso ser dura, eu posso ser 
chata, eu posso ser abusada, mas eu sou tudo isso pra o bem do paciente, 
entendeu?... Não vai ficar alisando a pessoa teimosa, falando mansinho, tem hora 
que você tem que falar sério pra a ficha cair”. (Violeta) 

“Você dá o máximo de si e da sua equipe pra que o paciente saia legal, saia 
daqui recuperado; acho que esse é o objetivo”. (Camélia) 

“Pra mim o cuidado do enfermeiro é assim... Na UTI essa questão é complexa. 
São coisas simples que a gente vê, desde de um banho, de um curativo, uma 
passagem de uma sonda ou de uma técnica, mas são procedimentos que tão sendo 
utilizados pra terapêutica do paciente”. (Orquídea) 

 “Cuidar é estar do lado do paciente, vendo as necessidades dele, 
proporcionando o conforto a ele, realizando as prescrições médicas e todas as 
prescrições de enfermagem, embora eu não prescreva”. (Tulipa) 

 Nas duas primeiras expressões percebe-se a preocupação em realizar o cuidado de 

enfermagem visando mormente à recuperação do assistido, mesmo que para isso suas atitudes 

venham a ser mal interpretadas. Elas se expressam eticamente por sua relação direta com o 

bem comum em detrimento do individual, visto que, alcançando uma boa assistência, tanto o 

ser cuidado quanto o cuidador são beneficiados, pois se atinge o objetivo primordial. No 

entanto, quando Violeta exemplifica que a atitude de dialogar com o assistido de uma maneira 

mais rígida e objetiva favorece a tomada de decisão do próprio paciente, e defende a idéia de 

que em certos momentos o “falar manso” não resolve, caracterizamos isso como crença, pois 

ela confia nisto sem uma fundamentação explícita.  

 Os discursos de Orquídea e Tulipa compreendem o conceito dos profissionais a 

respeito do que significa o cuidado e o papel do enfermeiro no âmbito da UTI e confirmam a 

importância do cuidado dentro da enfermagem. O que nos revela uma crença pela ausência de 

julgamento e pela existência de uma convicção íntima acerca do papel do enfermeiro na UTI.  

 Nesse mesmo contexto, uma das características presentes nos profissionais foi o relato 

sobre qualidade de vida dos indivíduos dentro da unidade de cuidados intensivos: 

 “O paciente estando hospitalizado ele não pode sentir dor, por ser uma, 
uma, vamos dizer assim, uma, um padrão de qualidade do hospital”. (Camélia) 

 “Você chegando perto do leito você complementa, tipo assim, você tenta 
fazer essa assistência ficar mais, com mais qualidade”. (Rosa) 
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 Considera-se como qualidade de vida a ausência da dor enfocada no cuidado prestado, 

bem como a importância do diálogo e da aproximação entre o cuidador e o ser cuidado. 

Assim, identificamos como pressupostos, haja vista que se caracterizam por explicações pré-

analíticas de como a assistência deve ser realizada, ao visualizar o bem-estar do ser cuidado. 

 Em face de todos os elementos apresentados nessas falas sobre assistência de 

enfermagem permearem conceitos gerais do raciocínio lógico, os distinguimos como 

pertinentes à área do conhecimento filosófico.

 O cuidado está alicerçado nas relações sociais entre enfermeiro e assistido juntamente 

com os conhecimentos em enfermagem dos profissionais. Cervo e Ramos (2005) acrescentam 

que o cuidado tem a função precípua de atender às necessidades humanas. Baseando-se nesse 

propósito, os profissionais expõem seus desejos em realizar uma assistência com qualidade, 

referida pelo bem-estar do ser cuidado, como podemos perceber ao conceituarem o cuidado 

como procedimentos englobados na assistência para minimizar o desconforto do assistido, 

relacionando a ausência de dor e especialmente a comunicação com uma melhor qualidade de 

vida.

 A morte se faz presente no ambiente hospitalar, especialmente dentro de uma UTI. Ela 

é evidenciada em algumas expressões dos entrevistados. Nesse momento, extraímos dentro do 

contexto da pressuposição pensamentos sobre a morte: 

“Você sabe o ponto máximo que paciente chegou, eu acho que no limiar 
entre a vida e a morte. Se ele passou dali, ele não morre mais”. (Violeta) 

 “Que lá (UTI) é um local de vida, não é um local de morte. Porque é um 
estigma, né, que dentro da UTI vai morrer. Só que é o contrário, você tem critérios 
de vir pra UTI. Você vem pra UTI pra viver!” (Rosa)  

 “Eu conversei acerca de que o paciente estava grave, mas isso não 
significaria que ele ia morrer”.  (Girassol) 

 Violeta exprime uma análise prévia sobre até que ponto o assistido deve chegar em seu 

estado geral de saúde para caracterizar sua recuperação e fuga da morte, enquanto Rosa 

expressa seu raciocínio sobre o porquê de a UTI não dever ser considerada um local de morte. 

Ambos os comentários tratam-se de pressupostos, pois presumem uma investigação não 

comprovada. Já Girassol demonstra a comunicação com o familiar de um assistido, denotando 

sua preocupação em não relacionar a morte com a internação na UTI. Ao afirmar uma atitude 

concreta de conversar com o acompanhante em relação ao conceito percebido sobre a morte 
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na UTI, Girassol demonstra tratar-se de uma teoria em uso. Como ambas as falas 

contextualizam a vida em contraste com a morte, distinguimos como conhecimento 

filosófico.

 Considerando os relatos, observamos uma certa dificuldade em falar da morte em 

particular, visto que em ambas as falas ela foi citada como algo ausente da realidade, 

relacionado na verdade à recuperação e à vida desse ser. Em associação, Pauli e Bousso 

(2003) apresentam a questão da morte na UTI como um tema  delicado para os profissionais 

de saúde, quando da necessidade de lidar com o óbito e de comunicá-lo aos familiares. 

 Um momento importante de expressividade pessoal e filosófica se caracteriza pela 

essência básica desse projeto de pesquisa. O participante, mesmo desconhecendo a 

metodologia utilizada, analisa o processo de reflexão proposto pela pesquisadora: 

 “Hoje eu parei pra pensar por que você toca? Por que você conversa? Eu 
nunca tinha parado pra pensar nisso! E o que falta na enfermagem talvez seja 
realmente esse parar pra refletir na ação”. (Orquídea) 

 Ela descreve a importância da reflexão no processo do cuidado ao julgar que sua 

ausência pode desencadear um prejuízo para a enfermagem, destacando-se como um 

pressuposto dentro da área do conhecimento filosófico, visto que apresenta indagações sobre 

sua relação com o fazer em enfermagem. 

 Nossa proposta inicial, de refletir sobre a prática, possibilitou-nos um tamanho 

engajamento desses profissionais, a ponto de se extrair a própria reflexão estudada. Esse 

processo se concretiza no diálogo com a indagação realizada pelo enfermeiro, em 

determinado momento, trazendo à tona aspectos antes ocultos e possibilitando o surgimento 

de novos conceitos sobre a realidade (PÉREZ GÓMEZ, 1997). 

 Tendo evidenciado até o momento as duas grandes áreas do conhecimento mais 

expressadas pelos participantes, que são o conhecimento científico e o filosófico,

respectivamente, seguiremos com outros dois conhecimentos que se destacaram igualmente 

nas narrativas: o tácito e o empírico. Mostraremos, inicialmente, o conhecimento tácito por 

abranger aspectos intrínsecos do indivíduo e, posteriormente, o empírico, que se refere aos 

aspectos extrínsecos.  
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Conhecimento Tácito

 Como o esse conhecimento engloba o saber existente no interior de cada ser humano, 

para identificá-lo é necessário um exame minucioso das falas tentando extrair a sua essência, 

dado o fato de não ser claramente explicitado pela pessoa. Destarte, houve predomínio das 

falas no aspecto das crenças.

 As expressões destacadas a seguir respondem à indagação sobre o porquê se assumir 

uma postura de se preocupar com o ser cuidado e explicam a origem de uma determinada 

atitude no processo de cuidar:

“Nesses momentos não tem quem te ensine nada! Você é você!” (Tulipa) 

 “Eu acho que é sensibilidade, é o seu jeito de ser. Você consegue se polir 
durante um (tempo), mas a sensibilidade, você tendo, você vai até o fim desse jeito, 
não muda não”. (Rosa) 

“Se eu me preocupo mais ou menos em conversar, de esclarecer, de 
realmente dar um pouquinho de esperança eu acho assim, cada um tem o seu jeito 
de fazer, né”. (Girassol) 

 As assertivas exprimem a idéia de que, independentemente de qualquer aprendizado 

ou estudo, cada profissional em determinado momento do cuidado utilizar-se-á de um “algo a 

mais”. Nesse instante, os enfermeiros não sabem identificar por que adquirem a postura de 

conversar e de se comunicar com o ser cuidado, apenas evidenciam elementos como a 

sensibilidade de Rosa, o próprio jeito de fazer de Girassol e a essência do “eu” de Tulipa. 

Tratam-se de convicções de aspecto inato e não aprendido, afirmações veementes 

compreendendo as crenças. Observamos que não há clareza quanto à origem do saber, 

havendo somente uma explanação do ser de cada um. Na verdade, não há exposição de 

conhecimento algum, mas sim afirmações permitindo-nos extrair a essência presente no 

conhecimento tácito.

 Como visto anteriormente, o conhecimento tácito é pessoal, intransferível, e, de 

acordo com Santos (2005), dificilmente expressado e construído. A dificuldade em esclarecer 

sua presença é percebida nos relatos apresentados, pois, por intermédio de uma linguagem 

informal, pensamentos em relação ao eu sugerem a expressão imediata e sem raciocínio 

intenso sobre o ser em enfermagem. O que coaduna com Santos (2005), ao afirmar que os 
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profissionais possuem conhecimentos desenvolvidos a partir de sua personalidade ou de si 

mesmo. 

 Outra abordagem do agir advém de uma visão de cuidar mediante o toque, o carinho e 

o diálogo. As narrativas sugerem uma humanização, que está subentendida, procurando 

compreender os sentimentos pensamentos e ações destes profissionais. As idéias se destacam 

na relação entre o cuidador e o ser cuidado: 

 “Eu me preocupo mais ou menos em conversar, de esclarecer, de realmente 
dar um pouquinho de esperança”. (Girassol) 

 “De conversar com o paciente que tá com dor, de orientá-lo um pouquinho. 
De chegar ao paciente antes de coletar um sangue, de dizer ao paciente consciente 
orientado qual exame que vai ser realizado...” (Tulipa) 

 “Eu costumo me dirigir aos pacientes; eu converso com quem pode 
conversar; estabeleço algum contato”. (Lírio) 

 “Eu aliso o cabelo e digo a ele que tenha força, que ele vai melhorar, só isso 
aí você tem um retorno fantástico”. (Rosa) 

 “Essa relação de cuidar bem, eu acho que o toque está incluso, assim como 
a comunicação”. (Orquídea) 

 As relações referidas nas falas de Girassol, Tulipa e Lírio convergem-se no diálogo 

por meio da comunicação verbal dos profissionais. As reconhecemos como teorias em uso

pelo fato de exprimirem claramente a utilização da conversa no processo de cuidar. Da mesma 

forma, Rosa e Orquídea acrescentam a comunicação não-verbal à relação existente na 

assistência. É importante evidenciar que Rosa exalta uma teoria em uso, ao passo que 

Orquídea exibe um pressuposto, pois julga necessário o toque e a conversa para um bom 

cuidado. Todas as expressões são abrangidas na área do conhecimento tácito por 

manifestarem pensamentos subjetivos e ações instintivas, pois são atitudes praticamente 

automáticas. 

 A seguir, os entrevistados relatam sobre a necessidade de se comunicar com o ser 

cuidado ainda que não haja resposta verbal ou física do mesmo. Este fato distingue-se por 

caracterizar elementos acerca da assistência de enfermagem peculiar aos cuidados intensivos, 

conforme notamos: 
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  “Mesmo ele não prestando nenhum... nenhuma resposta, nenhuma 
contactação, eu acredito que ele escuta e que talvez seja confortante”. (Orquídea)

 “Mesmo sabendo que eles muitas vezes... ele não tá nem entendendo, tá sob 
sedação, mas é, é algo assim, sabe?... É instintivo! Eu vou fazer algo com alguém, 
eu tenho, eu vou comunicar a essa pessoa o que eu vou fazer com ele”.(Violeta) 

 “Eu procuro sempre conversar, mesmo o paciente estando em coma eu gosto 
de conversar, dizer que dia é hoje, o que está acontecendo, onde ele está”. 
(Girassol) 

 “O paciente em coma, a gente sempre chama ele pelo nome, avisa que vai 
fazer o procedimento”. (Margarida) 

 Orquídea e Violeta norteiam suas preocupações na crença de que os assistidos, de 

alguma maneira inexplicável, escutam-nas durante os procedimentos e acreditam ainda que a 

comunicação é essencial para o bem-estar desses pacientes. Seguindo a mesma linha, Girassol 

e Margarida relatam utilizar essa comunicação no dia-a-dia, mesmo com os pacientes 

comatosos, demonstrando assim teorias em uso. Não obstante todos relatarem elementos 

acerca da assistência, a ausência de uma explicação sobre a origem de sua crença e teorias 

em uso permite-nos exaltar um conhecimento que é implícito e interpretado como 

conhecimento tácito.

 A humanização se caracteriza essencialmente pela interação existente entre o cuidador 

e o ser cuidado (BRASIL, 2004), o que ocorre pela comunicação verbal, por meio da fala; e 

não-verbal, compreendendo o toque e o olhar. Depreendemos que a relação existente entre os 

dois é de extrema importância para a recuperação do assistido e, segundo Zinn et al. (2003), o 

contato de profissionais e familiares auxiliam na diminuição do ritmo cardíaco em pacientes 

internados em UTI.

 Em relação à comunicação com o paciente comatoso, é constatada sua presença na 

assistência dos enfermeiros quando afirmam sua necessidade em tratá-lo como um ser 

humano e não como um objeto. Esses dados são confirmados nos relatos de Zinn et al. (2003), 

ao se referirem que esses profissionais estabelecem uma comunicação com o assistido em 

coma e que esse diálogo é independente do seu nível de consciência e de uma resposta física 

ou verbal. 

 As falas que se seguem manifestam elementos até então não mencionados. Citamos 

então os aspectos estéticos que englobam a criatividade e a arte na enfermagem. Entendemos 

que para demonstrar esses aspectos os profissionais se utilizam da área mais íntima que eles 

possuem, ou seja, o conhecimento tácito.
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 “Botando o sensor, junto por cima do sensor o dedo que eu cortei da luva, ia 
ficar bem fixado e ele não ia conseguir mais tirar. É coisa que a gente inventa 
mesmo.  Improvisa”. (Lírio) 

 “Isso aí foram coisas que eu fui observando pela minha preocupação em 
fazer de uma forma que não machucasse tanto o paciente, então eu observei que 
existem os movimentos peristálticos, então eu posso ir acompanhando esses 
movimentos e não ir contra eles”. (Girassol) 

  “A gente tenta se colocar no lugar deles, sempre a gente tá tentando fazer 
um bustiê alguma coisa pra dar esse conforto pra esse doente”. (Camélia)  

 Como há dificuldade em explanar um conhecimento que tem como base o intuitivo e o 

implícito, a arte na enfermagem se dá, muitas vezes, de maneira espontânea, gerada em 

situações adversas e inesperadas, exigindo uma decisão rápida e criativa, como, por exemplo, 

a idéia de Lírio ao fixar o sensor do oxímetro no indicador do assistido através de um pedaço 

de um dedo da luva de procedimento; a técnica de passagem de sonda nasogástrica de 

Girassol associada aos movimentos peristálticos para não traumatizar excessivamente o 

paciente; e a iniciativa de Camélia em cobrir os seios da mulher internada com máscaras 

faciais, visando a seu bem-estar. Esses elementos descrevem indubitavelmente aspectos

estéticos presentes no conhecimento tácito.

 Uma questão peculiar da enfermagem e que vem demonstrando grande influência no 

processo de cuidar do enfermeiro, especialmente em UTI, é a arte e a criatividade, que andam 

lado a lado com a construção do saber científico (LUCENA et al., 2006). O que se percebe é 

que, devido à falta de materiais, situações inusitadas e necessidade de otimizar o tempo, por 

vezes escasso, o enfermeiro se depara com a pertinência de gerar novas possibilidades à sua 

práxis.

 A próxima fala estabelece a imagem de que o enfermeiro ao avaliar um paciente não 

se utiliza somente de conceitos científicos e técnicos, mas considera que muitas vezes é 

primordial a sensibilidade de prever uma possível complicação para estabelecer então o 

tratamento ideal: 

 “Fica muito nessa questão de você ter olho clínico assim mesmo, de olhar 
pro paciente e ver que vai complicar alguma coisa”. (Margarida) 

 Margarida, ao fazer referência ao “olhar clínico”, não esclarece de onde ele se deriva e 

ilustra o uso em seu cotidiano no cuidar em enfermagem. Sua afirmativa transmite o juízo de 
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uma verdade certa de que esse muitas vezes se apresenta como o melhor caminho ou o mais 

adquirido. Diante disto, conjeturamos uma crença inserida no conhecimento tácito.

 Nesse momento, o enfermeiro tem sua atenção atraída por informações obtidas 

sensorialmente. Quando algum evento ou fato chama a atenção desses profissionais em um 

momento em que eles não buscavam deliberadamente identificar as necessidades do paciente, 

essa situação é fortemente marcada pela percepção intuitiva que funciona como uma espécie 

de gatilho para iniciar o processo de raciocínio da ação e reflexão em enfermagem (CORRÊA, 

2003).

Conhecimento Empírico 

 Partiremos, pois, às expressões que demonstram a presença do conhecimento 

empírico, que, ao contrário do tácito, é claramente apontado pelos enfermeiros. 

Consideramos neste momento as experiências vividas pelos profissionais por meio do 

trabalho, da troca de experiência com os colegas e do cotidiano na unidade crítica. Nesta 

análise, é relevante o saber individual entre os discursos dos entrevistados. Eles alegam, por 

exemplo, a vivência no ambiente da UTI como indispensável para viabilizar um cuidado mais 

seguro:

 “Na verdade, aqui na UTI é só a experiência que tem me ajudado, porque 
quando eu saí da universidade eu vi que tudo que eu aprendi foi muito pouco”. 
(Tulipa) 

 ”Eu tenho uma experiência já há vários anos em UTI, então isso é rotineiro 
pra mim; trabalhei em centro cirúrgico de cirurgia cardíaca, tinha uma PAM por 
dia. Você só vai conhecer as patologias quando você já tem a experiência de já ter 
cuidado de um paciente”. (Camélia) 

 “Eu aprendi fazendo, lendo depois, porque a situação sempre chega pra gente 
de forma assim, meio imprevisível”.  (Girassol) 

 Essas manifestações enfatizam o conhecimento conquistado no labor de todos os dias, 

mediante situações relacionadas ao cuidado intensivo. Todas afirmam um saber advindo da 

prática e não da teoria. Girassol ainda cita procurar embasamento teórico, porém ele ocorre 

após a necessidade alegando que geralmente a realidade chega de maneira inesperada. 

Reputamos tais expressões como saber individual, pois há uma explicação consubstancial a 



87

respeito do cuidado assumido. Ao fazerem analogia às experiências vividas na unidade, 

propõem a existência do conhecimento empírico.

 Um outro atributo em relação à prática desenvolvida foi a questão da troca de 

experiências com os parceiros de trabalho. Os entrevistados atestam a necessidade de 

aprender com o outro aquilo que ele apresenta de bom. Logo, percebemos a implicação que as 

relações humanas trazem na atenção dispensada pelos profissionais em uma UTI: 

 “Tem alguns enfermeiros que me passaram isso e a gente acaba adquirindo 
de alguns enfermeiros o que há de bom na assistência”. (Orquídea) 

 “Então o conhecimento a gente vai construindo assim, é troca com os 
auxiliares, é alguma coisa que eles sabem que eu não sei e de repente a gente 
troca”. (Girassol) 

 “Algumas coisas trocando experiências com os colegas de plantão”. 
(Camélia) 

 Essas referências discorrem acerca da convivência profissional dos enfermeiros, seja 

no ambiente da UTI ou não, pois eles declaram a transferência mútua e inevitável de 

conhecimentos no processo do cuidado. Por conseguinte, eles expõem a relação entre 

enfermeiros, auxiliares e colegas de plantão. Evidenciando, assim, o saber individual sobre 

as trocas de experiências inseridas no contexto do conhecimento empírico.

Ao realizar uma avaliação diagnóstica e de tratamento, o profissional deve buscar 

alternativas mais adequadas para consolidar uma boa assistência, visto que o desejo maior é a 

qualidade de vida do assistido. A troca de experiências nesse ambiente orienta muitas vezes a 

realização do cuidado dos enfermeiros, pois permite ensino e aprendizado na prática, 

estabelecendo de início o conhecimento empírico. Corrêa (2003) ratifica esse pensamento ao 

trazer estudos que confirmam a troca de experiências, discussões da clínica assistida e 

ponderações do cuidado ideal com outros profissionais inseridos no ambiente de trabalho, 

como, por exemplo, a equipe de enfermagem e a equipe multidisciplinar. Apesar de serem 

comunicações a respeito de determinado dado do paciente sobre conhecimento científico, o 

processo ensino-aprendizagem na troca de experiências valida também a área do 

conhecimento empírico devido ao fato de serem absorções sem comprovação científica 

imediata.  
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 Em se tratando do papel do enfermeiro dentro da UTI, um fator de destaque é a carga 

excessiva de procedimentos burocráticos contrastando com a função do enfermeiro de assistir 

ao ser cuidado:

 “É complicado ser enfermeira numa UTI quando você tem que cuidar tanto 
da parte burocrática quanto da parte assistencial. Então a parte assistencial tá 
sendo um pouco prejudicada justamente por causa disso”. (Tulipa) 

 “Você também é enfermeira assistencial mas não é, você é enfermeira 
assistencial mas todo problema você tem que resolver, então termina desvirtuando 
um pouco, né”. (Rosa)  

 Os enfermeiros relatam a dificuldade de realizar o processo do cuidar devido ao 

excesso de atribuições inseridas na sua rotina diária, alegando “ser complicado” exercer a 

assistência diante de situações emergentes, que carecem atenção e resolução imediatas. 

Julgamos que essas situações se referem a cuidados indiretos e interpretamos existir um saber

individual nas falas pelo raciocínio que surge por meio da vivência desses profissionais no 

ambiente hospitalar, caracterizando, portanto, o conhecimento empírico.

 Observa-se que a aproximação com o assistido não se realiza em toda sua plenitude 

devido à sobrecarga de trabalho explicitada pelos profissionais, pois alegam possuir 

atribuições administrativas, em virtude de sua formação universitária e ao reduzido 

quantitativo de trabalhadores nesse campo (WALDOW, 2001). Nesse contexto, os predicados 

necessários para a realização de tais atividades requerem instrumentos como modelos de 

administração, normas e rotinas, força de trabalho dos auxiliares, equipamentos e materiais, 

focalizando uma finalidade precípua voltada para a organização e controle do processo de 

trabalho e não para o favorecimento do cuidado. Destarte, o acolhimento muitas vezes é 

delegado aos auxiliares em detrimento da oportunidade de frutificar vínculos entre o 

enfermeiro e o assistido, os quais favorecem o estabelecimento da confiança no sentir-se 

ouvido em suas necessidades e expectativas (LUCENA et al., 2006).

 Um aspecto também notório dentro do conhecimento empírico é a existência da 

audição como um dos sentidos remanescentes no assistido no ambiente da UTI. Além de 

demonstrar a importância da comunicação no tratamento intensivo, Tulipa ressalta esse 

sentido como observado no contexto do seu cuidado: 
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 “A audição é um dos últimos sentidos a sumir, e a experiência que eu sei é 
que o paciente, a gente tem conhecimento de que o paciente quando a gente chega 
no ouvidinho assim, ele pisca o olhinho, ele consegue mexer com a mãozinha”. 
(Tulipa) 

 Ela expressa o benefício da conversação na conduta terapêutica no bem-estar do 

indivíduo, destacando um saber individual proveniente de atitudes vivenciadas 

anteriormente, desencadeando conceito de que realmente a audição permanece como um das 

últimas respostas do assistido. Tal conhecimento caracteriza-se como empírico.

 O estado de coma do indivíduo é caracterizado pela máxima inconsciência, 

representado pela ausência total de reflexos conscientes, tanto físicos como verbais. Alguns 

estudos expõem a possibilidade de sentidos remanescentes no paciente comatoso, como a 

audição e o tato, entretanto confirmam a impossibilidade de o mesmo reagir aos estímulos 

externos (FERREIRA, 2000). Apesar da ausência de cientificidade no relato do profissional a 

esse respeito, não podemos negar essa realidade como possível, visto que é um conhecimento 

adquirido empiricamente. 

 Considerando uma análise a respeito do cuidado de outros colegas em um assistido 

pós-cirúrgico, Camélia constata a falta de cuidados essenciais como, por exemplo, a correta 

higienização do curativo: 

 “Eu achei que foi uma falha da enfermagem, do centro cirúrgico, se foi a 
enfermagem que fez o curativo; e o cuidado assim, que a gente, que eu observo, é 
que o paciente vem muito sujo... Toda vez que o paciente chega (eu) tenho a 
preocupação de limpar a pele, eu gosto de deixar o paciente arrumado, porque (o 
paciente sujo) dá uma sensação que tá mal cuidado”. (Camélia) 

 Essa fala traz um significado importante ao destacar um ponto negativo na assistência 

prestada. Entendemos se tratar de um aspecto ético, pois Camélia envolve julgamento moral a 

respeito do tratamento ideal que deva ser dispensado ao ser cuidado. Compreende também um 

elemento empírico, pois tal julgamento sobrevém de várias observações da enfermeira em 

relação ao estado dos assistidos provenientes do centro cirúrgico. 

 A entrevistada expõe sua inquietação em relação à ausência desse cuidado no paciente 

advindo de outro setor, ressaltando que, mesmo sendo um cuidado básico, a higienização do 

assistido ainda se encontra deficitária na assistência da equipe de enfermagem. Nesse 

contexto, a questão da higiene está interligada na área da enfermagem, especialmente ao 

próprio cuidado, desde as asserções de Nightingale (1989), que inseriu uma sistematização ao 

organizar o ambiente hospitalar salientando como premissa básica a higienização do 
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ambiente. Outra autora que ofereceu uma grande contribuição à nossa assistência foi Horta 

(1979), ao adaptar a teoria das necessidades humanas básicas ao campo da enfermagem, 

relacionando a higiene com a prevenção de infecções e a obtenção de um estado de maior 

conforto e bem-estar do assistido.      

Conhecimento Pessoal 

 É representado neste estudo pelas experiências vividas pelo profissional por meio dos 

relacionamentos pessoais estabelecidos ao longo de sua existência e que, de alguma maneira, 

influenciam no sentir, pensar e agir. Primeiramente mostramos a influência da própria criação 

familiar dos participantes na maneira de lidar com o ser cuidado:  

 “O que influencia muito na minha assistência também é a experiência que eu 
vivi com, com os meus familiares, cuidando dos meus familiares”. (Tulipa) 

 “Eu também já tive experiência, já fiquei doente, meu pai também a vida 
toda ficou em UTI, então assim a gente cresce com essa visão”. (Camélia) 

 “Os conhecimentos a gente aprende em casa com os pais eu acho, acho que em 
termos de, de valores, de honestidade, de dignidade, de responsabilidade, isso aí a 
gente aprende em casa e tem que levar pro resto da vida, né? São valores 
importantes”. (Lírio) 

“Agir assim com esse toque, essa conversa, eu acho que talvez até uma, uma 
deficiência minha... na minha casa a gente sempre foi de muito pouco diálogo, 
muito pouco toque, então, se parar pra pensar talvez tenha alguma coisa, né? De 
suprir uma necessidade que eu tive”. (Orquídea) 

 “Eu vejo meu pai, vejo minha mãe, vejo minha avó, vejo meus irmãos, 
entendeu”. (Girassol) 

 Os três primeiros relatos explicitam a implicação da criação familiar na visão 

particular do cuidado na UTI. Observamos uma explicação clara e sucinta de como os 

ensinamentos recebidos por intermédio dos pais desencadeiam um cuidar mais humano, 

transparecendo um saber individual. Na fala de Orquídea identificamos que a falta de um 

relacionamento com presença do toque no ambiente familiar pressupõe o agir em oposição à 

realidade vivida, estabelecendo o diálogo e o toque em sua assistência. O pressuposto é 

pertinente por haver uma justificativa superficial do motivo do seu relacionamento 

humanizado. Por fim, Girassol expõe não somente agir com o carinho recebido, mas também 
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visualizar os próprios familiares na pessoa do assistido. Essa atitude concreta denota-nos a 

presença de teorias em uso. Tais relatos estão abrangidos na área pessoal, por se tratarem de 

particularidades dos profissionais. 

 Esse padrão do conhecimento se aproxima dos conceitos presentes no conhecimento 

tácito ao ser definido por Carper (1978) como subjetivo, concreto e existencial. No entanto, 

consideramos como diferencial seu propósito, apresentado pela autora, em buscar a 

completude da assistência à saúde visualizando o assistido como ser humano, enfocando-se na 

integração pessoal, ou seja, no envolvimento com a pessoa em oposição ao cuidado 

impessoal. 

 Em relação aos sentimentos presentes nos profissionais, é possível identificar a 

vontade em fazer o melhor, o gostar do trabalho e, enfim, amar o que faz. Os discursos 

seguintes exprimem tais elementos, que consideramos pessoais e expressivos na 

personalidade de cada profissional: 

 “Eu gostava de cuidar eu fazendo a reflexão desde quando eu era criança, 
eu via isso em mim. Eu tenho essa personalidade”. (Girassol) 

 “O amor que a gente sente pelas pessoas por querer ser, ser na sua essência, 
você ser uma pessoa humanizada”. (Margarida) 

 “E eu sou, eu sou desse jeito porque eu amo a minha profissão. E eu tô aqui 
pra isso. Eu não tô aqui pra chegar e empurrar o plantão com a barriga”. (Violeta) 

  Quando Girassol e Margarida narram seus sentimentos de gostar de cuidar desde sua 

infância e amar as pessoas e a profissão, elas refletem acerca da origem do querer cuidar bem, 

proveniente da construção pessoal de cada uma, sendo interpretada portanto como um saber

individual. Analisando o que Violeta diz, percebemos um aspecto ético ao se referir à 

responsabilidade que assume enquanto enfermeira e a necessidade de fazer o cuidado da 

melhor maneira possível. Diante da obviedade presente nos sentimentos expressos, 

concluímos tratarem-se do conhecimento pessoal.

 Os sentimentos dos profissionais de enfermagem são marcantes e intimamente ligados 

na relação do cuidado realizado. Na maioria dos comentários observamos a relação da 

satisfação e do compromisso profissional com o gostar, tanto da pessoa como do trabalho. 

Benincá et al. (2005) afirmam que o trabalhador de enfermagem, ao amar a profissão, além de 

se tornar capaz de enfrentar as adversidades do cotidiano possibilita a própria satisfação e 

conceituação de melhor qualidade de vida.  
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Conhecimentos Popular e Religioso

 Continuando nossa apreciação, encontramos duas áreas de conhecimento não tão 

expressivos nas narrativas, entretanto, presentes em momentos específicos da assistência ao 

paciente crítico. São, respectivamente, os conhecimentos popular e religioso. O primeiro,

especificado pela noção de senso comum, é abordado pelos enfermeiros ao expressar a 

concepção geralmente difundida sobre a UTI como um ambiente hostil, frio e desesperante, 

exemplificado nas seguintes falas: 

 “Eu acho que eu já cheguei a ler sobre o estigma que a UTI traz, né. 
Inclusive, assim, quando as pessoas sabem que vão pra UTI ficam desesperadas, 
né?” (Rosa) 

 “Minimizar essa diferença que o paciente tem do carinho, da família e tudo, 
tá na UTI, pelo fato de a UTI ser considerada um ambiente hostil pro paciente”. 
(Margarida) 

 Ao analisar as afirmações de Rosa e Margarida, interpretamos ambas as idéias 

expressas como sendo captadas no meio popular, absorvidas inconscientemente pelos 

profissionais, pois referem-se a um pensamento global adquirido através dos tempos.  Tais 

depoimentos parecem aceitar essas referências de senso comum, pois expressam  crenças de 

que esses pensamentos sobre a UTI estejam presentes nos pacientes e familiares. Definimos,  

portanto, como um conhecimento popular e expressado por crenças pessoais em virtude de 

não haver embasamento e argumentação teórica. A percepção das crenças e pressuposições da 

sociedade que entremeiam a realidade da UTI infere uma idéia de que ela é um ambiente 

insípido, desconhecido e diretamente relacionado à morte (CESARINO et al., 2005); 

(MOREIRA; CASTRO, 2006). Tal entendimento se estende também à equipe de 

enfermagem, a partir do momento em que a UTI reúne um aparato tecnológico extenso, 

proporcionando um ambiente agressivo, tenso e até mesmo traumatizante para os indivíduos 

que nele se inserem (DINIZ, 2005). 

A idéia de senso comum tem sido incorporada ao conhecimento científico referente à 

dinâmica de cuidar que se desenvolve no contexto da UTI. Santos (1988, p. 21) refere que o 

senso comum, quando “interpenetrado pelo conhecimento científico”, tem potencialidade de 

contribuir para uma nova racionalidade na ciência, por meio da qual “o conhecimento 

tecnológico se traduz em sabedoria de vida”. 
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 Considerando o conhecimento religioso como aquele revelado pela fé divina, 

identificamos sua presença no campo da enfermagem, especialmente na unidade em tela, 

contudo de maneira menos expressiva que as demais áreas do conhecimento. O essencial 

nesta etapa é extrair afirmações, que se apresentam como expressões de fé: 

 “Eu acho que a religião influencia muito a forma como a gente pensa, o 
cuidado com as pessoas, né? O amor que a gente sente pelas pessoas”. (Margarida) 

 “A religião, eu não sou praticante, mas nela  eu fui criado, minha família é 
católica, bem fervorosa, posso dizer assim, mas há a, necessidade realmente assim 
de ver que tem que dar o conforto”. (Lírio)  

 “No dia que ele ia saindo, eu disse: “Boa sorte, fulano! É...graças a Deus 
chegou a sua hora, você tá indo embora pra enfermaria”. (Violeta) 

 “Quando eu vejo que tem um paciente pra morrer, né? Eu sempre peço que 
ele se despreenda, que ele tem que melhorar”. (Camélia) 

 O conhecimento abordado a respeito da religiosidade apresenta a concordância dos 

participantes na utilização dos ensinamentos da fé para justificar o cuidado valorativo do ser 

humano. Logo ao afirmarem sua influência na forma de ver e de cuidar, Margarida e Lírio 

exprimem uma crença religiosa, pois expressam somente convicções baseadas na sua fé. 

Como esses elementos permeiam expressões da fé, os determinamos como conhecimentos

religiosos.

 Em seqüência, entendemos que as asserções de Violeta e Camélia expõem a utilização 

de suas perspectivas religiosas durante o ato de cuidar, tornando evidente teorias em uso de

situações cotidianas e peculiares dessa unidade, como são os casos de alta para enfermaria e a 

morte. As enfermeiras relacionam-se com o assistido de uma maneira mais íntima 

demonstrando liberdade e, até mesmo, necessidade de expressar a fé. Esse fato nos permite 

considerar como uma utilização propriamente do conhecimento religioso, o que constitui um 

exemplo de teoria em uso.

 Um dos conhecimentos presentes desde relatos muito antigos é o da religiosidade. 

Silva (1986, p. 30) aponta que “as sociedades tribais, primitivas, percebiam as enfermidades 

como provocadas pelos espíritos malignos que habitavam o interior de todos os seres 

(animados e inanimados)”. Isso demonstra para nós a relação sempre existente entre o homem 

e a fé. Portanto, ao considerarmos o profissional como um indivíduo inserido em uma cultura 

teológica, podemos compreender que esse saber desenvolvido durante sua vida influencia na 

realização do cuidado. 
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 Há de se considerar ainda que a religiosidade tem sido um componente marcante na 

área da enfermagem através da história quando ela era ministrada inicialmente por pessoas 

religiosas em prol dos menos favorecidos (GERMANO, 1983); (DOMINGUES; CHAVES, 

2005). Já Florence Nightingale considerava o trabalho abnegado como uma chamada de Deus 

e a história nos conta que ela dedicou grande parte de sua vida ao cuidado de pessoas que não 

eram de sua mesma classe social (CLEMENTS; AVERIL, 2006). Na enfermagem atual, 

porém, a religiosidade aparece como saber, na medida que faz parte das teorizações de 

enfermagem como fator importante no cuidar mediante a insinuação de fé e esperança 

(WATSON, 1988 apud GEORGE, 1993), permitindo que a sua aplicação possa ser 

considerada como uma forma de teorias em uso. 

5.2.2 Conhecimentos na Prática Realizada 

 No primeiro momento, apresentamos como resultados as atitudes exercidas pelos 

enfermeiros e observadas pela pesquisadora objetivando a compreensão de como os 

conhecimentos encontrados se apresentam na prática. A interpretação das anotações de campo 

esclarece as ações dos enfermeiros inclusas nas várias possibilidades do conhecimento 

identificadas. Para categorização da prática exercida, mantemos em conjunto as diferentes 

áreas do conhecimento, pois as anotações referem uma descrição completa de uma situação 

vivida, sendo prejudicial o seu desmembramento nos diferentes conhecimentos encontrados. 

Em associação aos dados evidenciados através da análise das observações, concluímos cada 

categoria apresentando a reflexão acerca da tomada de decisão, por meio do confronto entre 

os conhecimentos na prática pensada e os da prática realizada, expressando os conhecimentos 

no processo decisório sob o enfoque das observações interpretadas.

 Dessa forma, analisamos as observações objetivando esgotar todas as informações 

obtidas da prática observada, o que resultou em seis categorias: 1) Conhecimentos nas ações 

de avaliação e prescrição; 2) Conhecimentos na promoção de bem-estar e conforto; 3) 

Conhecimentos na realização da semiotécnica; 4) Conhecimentos na comunicação com o ser 

cuidado; 5) Conhecimentos na prevenção de infecção hospitalar; e 6) Conhecimento religioso 

no trabalho. 
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Conhecimentos nas ações de avaliação e prescrição 

 Ao examinarmos as ações dos enfermeiros em relação ao ser cuidado, constatamos que 

uma significante característica presente na assistência foi a avaliação das necessidades do 

assistido, confirmada mediante atitudes concretas para minimizar um possível problema, 

como ensinando aos auxiliares e técnicos o procedimento correto, prescrevendo verbalmente 

alguns cuidados específicos e estabelecendo uma comunicação com o ser cuidado, por meio 

da própria assistência. Presenciamos esses dados nas observações a seguir: 

[Violeta] Ela observa a máscara de Venturi mal posicionada no assistido, 
dificultando a passagem de oxigênio para as vias aéreas, e corrige a posição 
dialogando com o assistido e explicando ao técnico responsável que aquela 
situação põe em risco a saturação.  

[Camélia] Ao examinar o assistido admitido no início do plantão, Camélia 
verbaliza a necessidade de se renovar o curativo da PAM. Realiza o curativo, 
demonstrando expressões de carinho e fala com a pesquisadora sobre a 
probabilidade de se perder aquele acesso, devido a um material inadequado na 
inserção do equipo (o ideal seria um polifix e não a torneirinha utilizada). 
Seguindo a avaliação, observa e comenta que o curativo em jugular direita 
encontra-se sanguinolento e sem proteção adequada, visto que a incisão 
cirúrgica estava coberta somente por micropore e sem gaze. Logo, renova o 
curativo e prescreve verbalmente que a auxiliar prepare uma crioterapia.  

[Orquídea] Ao ser chamada para avaliar uma escara em formação na região 
sacral, Orquídea orienta a auxiliar a utilizar iruxol e dersane, porém devido a 
inexistência do primeiro, indica a utilização somente de dersane. 

[Girassol] Ao observar uma tentativa de contenção dos membros superiores de 
um paciente pelos técnicos, ela orienta que seja feita a contenção como uma luva 
de boxe, para que a contenção não danifique uma fístula existente no membro, 
em razão de hemodiálise.  

 [Lírio] Ao verificar que o dedal do oxímetro não estava conectado ao paciente, 
Lírio corta um dos dedos de uma luva de procedimento, formando um anel e, 
dessa maneira, fixa o dedal ao paciente sem dificuldades. 

Entendemos que as observações supracitadas são específicas do cuidado realizado 

pelos enfermeiros que, por sua vez, demonstram a avaliação clínica que fizeram do estado 

geral do assistido, objetivando o bem-estar e a promoção da saúde. Encontramos uma riqueza 

proeminente de conhecimentos que entremeiam as ações desses profissionais. Primeiramente 

citamos o conhecimento científico, pois houve demonstração de habilidade técnica essencial 

ao realizar procedimentos como curativos e máscara de Venturi (Camélia e Violeta); e da 
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própria avaliação clínica e diagnóstica na enfermagem, ao orientar acerca da úlcera de 

decúbito e a contenção ideal para o acamado (Girassol). 

 Outro conhecimento que se destaca é o pessoal, por meio da afeição externada nas 

interações ocorridas entre Camélia e o paciente. Ao cuidar com zelo e carinho, a enfermeira 

demonstra características pessoais de sua personalidade.  

 Associado a esses conhecimentos, evidencia-se o empírico, pois há  referência a 

experiências anteriores que permitem avaliações quanto à assistência mais indicada para cada 

caso. Aliada a esse conhecimento, pressupõe-se a necessidade de uma ação intuitiva para 

desencadear a assistência prestada, pois se tratam de situações em que o profissional  exibe 

uma atitude imediata por meio de um pensamento externado mediante sua ação, sugerindo, 

dessa forma, a existência do conhecimento tácito.

 Além das áreas encontradas, verificamos a presença dos aspectos éticos e estéticos nos

cuidados efetuados. Reconhecemos o ético na atitude observada em  Camélia de renovar o 

curativo da PAM e da preocupação em ensinar o correto procedimento aos auxiliares e 

técnicos. Interpretamos tal atitude como representando a consciência indispensável no agir 

com responsabilidade e visando a promover o cuidado adequado. Já o aspecto estético foi 

observado na maneira de os profissionais finalizarem os procedimentos técnicos, como, por 

exemplo, no uso da criatividade na fixação do dedal do oxímetro (Lírio), na contenção 

proposta sem prejudicar o tratamento do assistido (Girassol) e por meio de detalhes 

específicos como a fixação dos aparelhos e a aparência dos curativos observados no cuidar de 

Camélia. 

 Para avaliar o estado geral do paciente, o enfermeiro demonstra resgatar informações a 

respeito dos dados captados no contato com o enfermo, ativando um processo de recuperação 

de sua memória. Essas informações são, de acordo com Corrêa (2003), de natureza tanto 

clínica quanto contextual. Os profissionais analisam a situação com base também em 

conhecimentos adquiridos por intermédio de experiências e conteúdos teóricos provenientes 

de sua formação ao longo dos anos. 

 A avaliação compreende um dos elementos utilizados no processo de enfermagem, 

que se caracteriza como um instrumento propício na concretização do cuidado. Entretanto, 

para representá-lo na prática é necessário não só o conhecimento científico observado nas 

narrativas, mas também a convergência de outros conhecimentos, onde citamos: empírico,

popular, filosófico, tácito, aspectos ético, estético e pessoal, que determinam a qualidade da 

execução do processo de enfermagem. Essa afirmativa é proveniente de uma análise anterior 

em que Corrêa (2003) delimita a qualidade de resultado referente à utilização do processo de 
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enfermagem que é determinada pelos conhecimentos do enfermeiro, bem como suas 

habilidades cognitivas, interpessoais e da prática. 

 As avaliações exercidas pelos enfermeiros sobre o risco iminente de uma piora do 

quadro geral do assistido são verificadas pelos aspectos pertinentes ao cuidado nos seguintes 

momentos: quando Violeta corrige a posição da máscara de Venturi; quando Lírio fixa o 

dedal do oxímetro para possibilitar a avaliação da saturação; quando Girassol prevê uma 

possível complicação na contenção; quando Camélia se depara com o paciente sujo de 

sangue; e quando Orquídea orienta quanto ao curativo de uma úlcera de decúbito. Tais 

atitudes podem ser entendidas como parte do processo de enfermagem, pois englobam a fase 

de diagnóstico, bem como os conceitos citados por eles a respeito de humanizar a assistência, 

realizar o exame físico e ter compromisso com a função que lhes cabe. O confronto entre o 

que eles pensam ter feito e o que eles realmente fazem se apresenta quando observamos 

atitudes coerentes com os depoimentos, em relação a estabelecer um olhar clínico para 

consolidar a assistência no que for prioritário. 

Conhecimentos na promoção de bem-estar e conforto 

Também identificamos conhecimentos relacionados à preocupação dos enfermeiros 

em estabelecer o bem-estar e o conforto do assistido. As observações seguintes até podem 

englobar uma avaliação como as anteriores, no entanto, priorizamos seu conteúdo a respeito 

de promover, primordialmente, o conforto do ser cuidado.   

[Rosa] Ao perceber que o paciente traqueostomizado tinha dificuldade ao tossir 
e apresentava secreção, Rosa pergunta ao mesmo com solicitude se ele quer uma 
aspiração orotraqueal. O paciente então acena com o polegar respondendo que 
sim e ela realiza o procedimento. 

[Lírio] Ao perceber o vento do ar-condicionado incidindo diretamente na 
paciente, quando se aproxima sorrindo e proferindo palavras afetuosas, Lírio 
automaticamente modifica a direção do ar. 

[Girassol] Ao observar que a assistida expressa muita dor após a cirurgia, 
Girassol, prestativa, ajuda a tentar virá-la objetivando oferecer um maior 
conforto, no entanto, ao perceber aumento da dor na troca de posição, a 
enfermeira retorna a paciente à posição inicial. Esse contato é feito 
demonstrando carinho, expressado por meio da comunicação verbal e do toque, 
e da preocupação em proporcionar uma posição reconfortante. 
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[Margarida] Ao observar a médica de plantão falar sobre raios X torácico e a 
persistência da tosse do ser cuidado, deduzindo em alta voz uma possível 
broncoaspiração, Margarida se aproxima da assistida, e, tocando-a suavemente, 
tranqüiliza-a explicando tratar-se de um pouco de saliva dentro dos pulmões, 
mas que ela não se preocupasse, pois estava tudo bem. 

[Orquídea] Ao preparar o material necessário para a realização de uma 
traqueostomia por broncoscopia no assistido, Orquídea observa que o 
procedimento não será de imediato, pois avista o médico ainda conversando com 
os familiares. Aproxima-se então do ser cuidado e o posiciona confortavelmente 
no leito comentando “ninguém merece esperar assim”. 

 Consideramos que as atitudes demonstradas pelos enfermeiros nas anotações citadas 

envolvem um objetivo maior de oferecer uma melhor qualidade de vida dentro do possível em 

uma UTI. Essas ações, apesar de simples, abrangem cinco áreas do conhecimento, sendo que 

acreditamos serem mais marcantes as do conhecimento tácito e pessoal. Tais áreas são 

delineadas devido ao tratamento dispensado ao assistido com manifestações de ternura e de 

maneira automática e imediata, na promoção do bem-estar. Isto sugere tanto personalidade 

pessoal como intuição de possíveis desconfortos gerados por meio do questionamento ao 

indivíduo sobre a aspiração, no caso de Rosa; da atitude de ajudar a paciente com dor 

tentando diminuir sua aflição; e da avaliação de um possível susto do assistido com o termo 

técnico “broncoaspiração”. 

 Destacamos também o conhecimento científico, em relação à técnica necessária para 

a realização da aspiração e para avaliação diagnóstica quanto ao risco da corrente de ar direta 

no ser cuidado. Podemos citar, ainda, o conhecimento empírico referente às possíveis 

experiências anteriores para embasar avaliações quanto à assistência necessária, como: no 

momento da aspiração; no prejulgar da demora do médico para iniciar o procedimento e na 

suposição do desentendimento do assistido quanto ao proferimento de termo técnico pela 

médica. Finalizando, apresentamos o aspecto ético presente na atitude de Margarida ao agir 

com respeito e caráter ao se preocupar em utilizar uma linguagem acessível ao acamado. 

 Nelson (2007) traz uma discussão a respeito do que constitui a boa prática de 

enfermagem fazendo um apanhado geral do pensamento de alguns autores, como Dreyfus e 

Rubin (1996 apud NELSON, 2007). Ele enfatiza que a boa prática requer pelo menos que o 

profissional acompanhe fontes e aptidões morais, apresentadas em sete pontos específicos 

(NELSON, 2007, p. 137): 1) Conhecendo o outro em sua particularidade por meio de 

confiança, entrega e promoção do diálogo; 2) Percepção de quando um princípio moral está 

em jogo; por exemplo, quando há uma questão de justiça; 3) Habilidade em know-how, ou 
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seja, saber como, em que momento utilizar a ética e a ação em encontros específicos da 

prática; 4) Deliberação moral e habilidade de comunicação que permitem justificar as 

decisões tomadas; 5) Compreensão das metas ou das finalidades da boa prática de 

enfermagem; 6) Participação em uma prática comunitária, que permita o desenvolvimento do 

caráter no intuito de atualizar e construir a boa prática da enfermagem; 7) Capacidade de amar 

a si mesmo e ao próximo e a capacidade de ser amado. 

Concordamos com Nelson (2007) ao enfatizar a importância da perícia ética adquirida 

através de um conjunto de ações nos quais os enfermeiros se direcionam para uma forma 

particular de uma situação clínica, ou seja, a rejeição do raciocínio diante do pensamento 

crítico com base no sentimento ético. Para realizar a situação clínica é importante utilizar as 

ferramentas necessárias para possibilitar um processo de cuidado com qualidade para o 

assistido. Considera-se, devido a isso, que a identificação do fenômeno ou evento ocorrido da 

prática implica um prejulgamento de ações direcionadas, partindo do pressuposto dos 

conhecimentos adquiridos e desenvolvidos pelo profissional que atua.

Destacamos a intenção de promover o conforto e o bem-estar do assistido mediante as 

ações: de Rosa, ao perguntar ao paciente se ele deseja ser aspirado; de Lírio, ao modificar a 

direção do vento do ar-condicionado; de Girassol, ao tentar, sem sucesso, aliviar a sensação 

de dor; de Margarida, ao explicar ao acamado sobre seu estado clínico; e de Orquídea, ao 

estabelecer uma posição mais confortável ao paciente que aguardava a cirurgia.  Percebemos 

a concretização na prática da intenção desses profissionais em estabelecer uma melhor 

qualidade de vida aos seus pacientes; entretanto, o objetivo por vezes é atingido, por outras 

não. A tentativa de se fazer o melhor também é descrita nos discursos, porém esse propósito 

nem sempre é alcançado. Ressaltamos que os enfermeiros descrevem o cuidar como estar 

próximo, fazer todo o possível para o bem-estar do assistido; no entanto são poucos os 

momentos em que encontramos esses profissionais diretamente com o paciente, pois a 

dinâmica do plantão contextualiza uma assistência um pouco mais distante. 

Conhecimentos na realização da semiotécnica 

  Observamos, também, no contexto do cuidado realizado pelos enfermeiros, 

procedimentos que requerem o uso da técnica. A despeito de o termo técnica incutir 

automaticamente uma associação ao conhecimento científico, o ato de efetuar o cuidado 

exige do profissional outros conhecimentos, pois ele não se realiza somente sob um aspecto. 

As interpretações relatam, pois, a aplicação direta da semiotécnica de enfermagem: 
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[Violeta] A enfermeira se prepara para coletar uma gasometria separando o 
material necessário, como luvas de procedimento, seringa, agulha e algodão. 
Aproxima-se do assistido chamando-o pelo nome e, tocando-o, espera uma 
resposta, porém, como ele permanece inerte, ela realiza o procedimento sem 
dificuldade. 

[Tulipa] Ao realizar uma aspiração orotraqueal, Tulipa utiliza luva estéril, 
óculos de proteção, máscara e efetua o procedimento seguindo a técnica 
conhecida. Mantém um diálogo com o assistido incentivando sua recuperação. 

[Orquídea] Ao se preparar para uma passagem de sonda nasogástrica, Orquídea 
orienta uma aluna de enfermagem sobre o material necessário (luva estéril, 
sonda, xilocaína, gaze, seringa). Como o procedimento em questão caracterizou-
se difícil, o médico oferece ajuda e, enquanto ele segura a cabeça da paciente, a 
enfermeira introduz a sonda, mantendo a técnica de higiene e controle de 
infecção, até que ambos (médico e enfermeira) confirmam a posição correta da 
sonda auscultando sua localização. O procedimento é realizado mantendo-se um 
diálogo constante com o assistido mediante carícias e palavras confortantes. 

[Rosa] Durante o plantão, Rosa recebe uma aluna de graduação e, ao explicar o 
processo de intubação, e a cânula adequada, ela afirma que as mais utilizadas 
são a de número 8.0 e 8.5. Assim como, ao explicar sobre o procedimento de 
aspiração, ela apresenta as sondas mais utilizadas, como as de número 12.  

[Orquídea] A enfermeira apalpa o abdômen, utiliza o método da percussão e 
palpação, e diz que vai chamar o médico para avaliar. Acalma a paciente, 
tranqüiliza-a, dizendo que ela vai conversar com o médico, para ver uma 
medicação para facilitar as eliminações intestinais e aliviar a dor.

 Um conhecimento que se sobressai dentre todas as análises é, de imediato, o 

científico, pois é necessário o aprendizado da técnica para se realizar gasometria, aspiração 

orotraqueal, cuidados de prevenção sobre infecção hospitalar, passagem de sonda nasogástrica 

e processo de intubação traqueal. 

 Paralelamente, evidenciamos também os conhecimentos empírico, pessoal e tácito.

O primeiro referente às experiências prévias permitirem a realização da técnica com destreza 

e tranqüilidade. O pessoal está relacionado à atitude de se colocar frente ao ser cuidado, por 

meio de um relacionamento afetuoso, sugerindo uma construção pessoal no ambiente familiar. 

Já o tácito se considera presente pelo fato de o julgamento implícito ser considerado presente 

no cotidiano dos enfermeiros. 

 Salientamos, ainda, o aspecto estético, certamente relacionado à maneira de se 

finalizar esteticamente os procedimentos, pois, por exemplo, o enfermeiro cria sua própria 

maneira de fixar uma sonda. 
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 Almeida e Rocha (1997 apud CESTARI, 2002) afirmam que as técnicas de 

enfermagem, os princípios científicos e as teorias de enfermagem representam as expressões 

mais significativas do saber em enfermagem e apontam a escola como o canal de reprodução 

deste saber. Nesse contexto, salientamos também a utilização dos protocolos de enfermagem 

como sendo um tipo de conhecimento científico, visto que são elaborados com base em uma 

pesquisa exaustiva de literatura. As técnicas de enfermagem, muitas vezes, são desenvolvidas 

no ambiente hospitalar por intermédio desses protocolos, os quais buscam orientar a 

assistência por se caracterizarem em esquemas operacionais, delimitando as ações de rotina 

sobre o que fazer, quem deve fazer e como fazer (ENDERS; DAVIM, 2003).  

 Um outro momento enfocado se refere ao uso da técnica específica para cada 

procedimento. Relembramos alguns citados: coleta de gasometria por Violeta; aspiração 

orotraqueal por Tulipa e o correto equipamento de proteção individual utilizado; passagem de 

sonda nasogástrica por Orquídea, que, pela dificuldade do processo, contamina o material 

despercebidamente, e, em outra ocasião, demonstra conhecimento da técnica de palpação e 

percussão para avaliação diagnóstica. Nas técnicas observadas, não se evidencia um padrão 

único de assistência, ou seja, cada profissional realiza o cuidado conforme suas idealizações e 

pensamentos, não havendo o seguimento de um protocolo da assistência durante o mesmo. 

Através dessa realidade, podemos adjudicar algumas intenções desses profissionais, 

comparando com as citações dos mesmos. Ao se referirem à prática, os profissionais 

demonstram a necessidade da ciência da técnica para realização do cuidado e a descrevem de 

forma limitada e com ausência de informações. Entrementes, isso não aparenta significar o 

seu desconhecimento, haja vista que os procedimentos evidenciam substancialmente o seu 

cumprimento. 

Conhecimentos na comunicação com o ser cuidado 

Seguimos com nossa discussão, destacando a comunicação existente e como ela se 

efetua entre o cuidador e o ser cuidado. As atitudes dos enfermeiros elevam um desvelo 

especial em relação ao ser hospitalizado através de palavras incentivadoras, do toque terno em 

situações e procedimentos, bem como da disposição e solicitude em escutar e compreender o 

que o assistido tenta expressar:
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[Violeta] Ao coletar uma gasometria, Violeta se aproxima do assistido e 
pergunta se ele escuta, explicando que vai realizar um procedimento que dói um 
pouco e que ele não pode mexer o braço. O tempo todo vai conversando com o 
paciente tentando tranqüilizá-lo. Diz que agüente firme, pois está terminando. 
Encerra o procedimento tocando o ser cuidado e dizendo que acabou.  

[Orquídea] A enfermeira se comunica com o assistido por meio do toque, 
acariciando sua cabeça; conversa com ele buscando uma reação e apesar de não 
obter resposta, continua a conversa dizendo a ele o dia, a hora e o local em que 
se encontram. 

[Lírio] Ao perceber a tentativa do assistido em falar, Lírio insiste em entendê-lo 
e sai à procura de um instrumento de comunicação, uma pequena tábua que 
contém as letras do alfabeto. Conversa com o paciente, acaricia, tocando em sua 
testa e procura entender o que ele quer dizer, demonstrando solicitude 
independente da dificuldade.  

[Girassol] A enfermeira conversa com a paciente, que se encontra acordada e 
orientada, e explica detalhadamente como será o procedimento de passagem de 
sonda nasogástrica. Diz a ela que é um pouco doloroso e que precisará de sua 
ajuda para conseguir com sucesso e que quanto mais ajudar, mais rápido será e 
menos dor ela sentirá. 

 Estas observações ocorrem em um ambiente que exige cuidados especiais, os quais 

muitas vezes apresentam uma dinâmica que desfavorece o contato entre o cuidador e o ser 

cuidado. No entanto, mediante pequenos momentos ou pequenas oportunidades de se 

relacionarem com os assistidos, os enfermeiros demonstram, em sua totalidade, uma 

comunicação repleta de expressões humanizadas. Tais situações sugerem essencialmente os 

conhecimentos pessoal e tácito, tanto pelo fato da personalidade humana construída 

individualmente através de uma história pessoal, quanto pela ação intuitiva sobrepondo-se 

inicialmente ao uso da razão, como por exemplo na atitude de Lírio em tentar compreender 

inicialmente o assistido, mesmo estando o enfermo traqueostomizado, e constatando a 

necessidade da utilização de um instrumento de comunicação após analisar o contexto em que 

ele se encontrava.    

 Outro conhecimento presente é o empírico, pois provavelmente experiências 

anteriores facilitam o julgamento do enfermeiro em relação ao benefício obtido no processo 

saúde-doença, quando há uma transferência mútua de carinho e compreensão. Se 

considerarmos tais atitudes como oriundas do aprendizado desses profissionais sobre o tema 

humanização, poderemos prejulgar ainda a existência do conhecimento científico, que ainda 

envolve essas análises ante a comunicação aliada a alguns procedimentos técnicos, como a 

coleta de gasometria e a passagem de sonda.  
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 Cestari (2002) apresenta em sua análise que o diálogo, o bom humor e a simpatia são 

considerados instrumentos de trabalho, possibilitando a realização do cuidado. Ela enfatiza 

que o processo de diálogo é um aspecto muito valorizado nas teorias de enfermagem em 

geral.

 Quando a observação se focaliza na relação entre o cuidador e o ser cuidado, 

encontramos as situações anteriores acrescidas da comunicação dissociada de procedimentos 

técnicos. Os enfermeiros exprimem em suas narrativas a necessidade da comunicação, do 

querer compreender o outro, do sentimento de amar o que faz e querer fazer o melhor como 

profissional da saúde. Tais pensamentos incorporados no ser que efetua o cuidado permitem-

no refletir sobre suas intenções e ações. Com base nessa reflexão, compreendemos a presença 

constante do toque, do diálogo e do afeto entre o enfermeiro e o assistido, contudo vale 

ressaltar que essa constância se limita aos poucos momentos de relação direta com o ser 

cuidado.

Conhecimentos na prevenção de infecção hospitalar 

 Partindo para o próximo bloco de interpretação, verificamos atitudes específicas que 

referem, além do uso da técnica, uma preocupação com o controle da infecção hospitalar. Os 

enfermeiros parecem agir com cuidados peculiares que caracterizam a prevenção de doenças 

em sua rotina de trabalho: 

[Orquídea] Ao observar o livro de ordens e ocorrências, Orquídea surpreende 
uma auxiliar levando um estetoscópio da UTI 1 para a UTI 2 (UTI de pacientes 
infectados). Ela questiona e diz para não levar, pois são pacientes infectados. 
Contudo, a auxiliar responde que todos os profissionais estão utilizando o 
mesmo estetoscópio em ambas as UTIs. Então, a enfermeira empresta o próprio 
estetoscópio e reúne os auxiliares e técnicos, dando uma breve explicação, 
orientando quanto às técnicas de higiene e controle de infecção hospitalar em 
relação à UTI 2. Pede aos profissionais: “Quando forem de uma UTI para outra, 
certifiquem-se de lavar as mãos e usarem álcool a 70º ”.  

[Rosa] Ao realizar uma aspiração orotraqueal, Rosa verifica os cuidados contra a 
infecção hospitalar, procurando não contaminar seu material, e realiza o 
procedimento com cautela, mantendo a efetividade da técnica de prevenção. 

[Lírio e Girassol] Os enfermeiros destacam-se por manter uma rotina constante 
de lavar as mãos ou utilizar o álcool a 70º, sempre que se aproximam ou se 
afastam dos assistidos. 
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 O conhecimento que se destaca inicialmente nas apreciações é o científico, pois a 

questão do saber a respeito da infecção hospitalar e os cuidado necessários sugerem 

conhecimentos advindos de leituras e do ensino acadêmico, assim como a correta utilização 

da técnica nos procedimentos de enfermagem que também atuam na prevenção.  

 Releva citar a manifestação dos conhecimentos empíricos e tácitos, que estão 

igualmente presentes, pois o empírico demonstra que experiências anteriores permitem a 

realização da técnica com destreza, evitando o risco de uma autocontaminação e 

contaminação indireta. Ao passo que o tácito advém da ação de, por exemplo, lavar as mãos 

tão rotineiramente que se insere de maneira automática no indivíduo. 

 Ainda nessa temática, reconhecemos o aspecto ético na atitude moral de promover a 

educação dos profissionais de enfermagem em relação à infecção hospitalar e, acima de tudo, 

em prevenir a contaminação cruzada. 

 Em relação à infecção hospitalar, observamos que, na prática, a adesão de métodos de 

prevenção de biossegurança pela equipe de enfermagem é menor que a ideal, onde 

percebemos que, dentre os motivos dessa baixa adesão, há a falta de equipamentos, como o 

estetoscópio por exemplo, além da própria recusa dos profissionais em utilizar os existentes. 

Essa constatação se faz presente nos relatos de Melo (2005), quando a autora associa que as 

preocupações desses profissionais se fazem de maneira abstrata e repetitiva, dissociadas de 

uma reflexão sobre a ação. Concordamos que há profissionais que se inserem nessa 

afirmativa, entretanto alguns assumem o processo de reflexão ainda que inconscientemente; 

por exemplo, ao reunir a equipe na intenção de evitar a contaminação cruzada.   

 Associando essa realidade com a educação em enfermagem nos dias atuais, devemos 

considerar a relevância desta análise dentro da prática educativa, uma vez que levamos em 

conta que a educação faz parte do processo de cuidar. Cestari (2002) defende que é muito 

difícil separar a educação para a saúde do processo de cuidar.

 A preocupação com a infecção hospitalar é um tema comum no ambiente de cuidados 

intensivos. As interpretações da prática dos enfermeiros se referem: à orientação da 

enfermeira Orquídea à equipe de enfermagem sobre infecção cruzada; à preocupação de Rosa 

quanto à prevenção de infecção utilizando a técnica correta na aspiração orotraqueal; e ao 

constante lavar as mãos de Lírio e Girassol durante o plantão. É possível confrontar essas 

atitudes com as falas dos profissionais como um todo e analisar em seqüência seus desejos 

quanto aos resultados. Não obstante a lavagem das mãos ser narrada como premissa básica a 

todos os procedimentos, ainda se nota a ausência de seu uso sistemático. Os enfermeiros 
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sabem como prevenir, porém a situação emergencial dificulta a concretização na prática 

desses conhecimentos.   

Conhecimento religioso no trabalho 

 Concluindo a apreciação das ações realizadas pelos enfermeiros, observamos em um 

dado momento a presença de um ato considerado como sendo de religiosidade no ambiente 

estudado. Embora a situação descrita não seja realizada diretamente ao assistido, 

consideramos relevante por demonstrar a relação da equipe de enfermagem e a tentativa da 

enfermeira em estabelecer um ambiente fraternal de fé:   

[Margarida] Ao iniciar o plantão Margarida convida a equipe de enfermagem 
presente a fazer uma oração pelo plantão e pelos pacientes. Ao concordarem, 
todos se dão as mãos e se colocam em oração. 

 Essa atitude delimita a existência do conhecimento religioso, demonstrando sua 

influência para a enfermeira ao estabelecer o cuidado assumido e o relacionamento almejado 

entre os profissionais no ambiente de trabalho.  

 Levando-se em consideração a existência da religiosidade na sociedade como um todo, 

consideramos que, mesmo quando o profissional não apresenta, através de suas falas, sua 

relação com o aspecto religioso, pode-se depreender que essa área do conhecimento realmente 

influencia, ainda que de maneira inconsciente, em alguma atitude do enfermeiro, em um 

momento específico do processo de cuidar, pois está enraizada na sociedade através dos 

tempos, sendo trabalhada e divulgada pela Igreja e pela própria fé (RODRIGUES, 2001). 

 Relacionando a prática aos conhecimentos religiosos, observamos somente uma 

situação, quando Margarida convida a equipe para orar no início do plantão e, considerando 

que a religiosidade está presente em cada um de nós (RODRIGUES, 2001), a evidência desse 

conceito no agir dos enfermeiros é ínfima, do ponto de vista concreto.  

5.2.3 Conhecimentos no Processo Decisório 

 Nesta etapa realizamos a reflexão para fazer uma comparação desses conhecimentos e 

teorizações que os enfermeiros dizem que utilizam, e as que foram observadas, para, a partir 

disso, compreendermos o processo decisório que eles elaboram no momento de ação. Como já 

tratado por vários autores, como Argyris (1985), Schön (2000) e Ellefsen (2004), os 
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profissionais da prática, em especial os enfermeiros, avaliam as situações da realidade vivida 

de maneiras diferentes e decidem suas respectivas ações a partir de seus julgamentos sobre o 

fato refletido.

 Entendemos que o profissional ao se ver diante do processo de cuidar traz um 

julgamento da situação que desencadeia seu processo decisório. Esse raciocínio compreende 

recursos internos do enfermeiro em relação ao desejo de realizar a assistência, criando valores 

pessoais e pertinentes a cada cuidador. Tais valores resultam do encadeamento da memória 

sobre: o conhecimento clínico, a percepção intuitiva, a capacidade sensorial e psicomotora e 

as experiências absorvidas pelo indivíduo. Essa interpretação vem a ser confirmada por 

Corrêa (2003) ao se referir a relatos de profissionais em seu trabalho Raciocínio clínico e o 

desafio do cuidar.

 Corrêa (2003) descreve uma seqüência presente no processo decisório dos 

enfermeiros, atribuindo-lhe o termo raciocínio clínico. Ela se inicia quando o profissional, ao 

se deparar com a assistência, desenvolve sua ação através do julgamento primário da 

visualização e observação do ser cuidado, fazendo inferências superficiais sobre o estado 

geral do assistido. Tais inferências advêm da comunicação que se instala por meio do olhar, 

do toque ou do diálogo, que transmitem ao enfermeiro as conclusões iniciais sobre a situação.

 O autor destaca que “essas impressões são basicamente determinadas pela comparação 

com o padrão de resposta esperado do paciente, que o enfermeiro tem elaborado mentalmente, 

pela experiência e o conhecimento de que dispõe” (CORRÊA, 2003, p. 108). 

Conseqüentemente, para possibilitar sua análise prévia e desencadear uma ação específica, o 

enfermeiro intensivista lança mão de conhecimentos inerentes ao seu eu, ou seja, das áreas 

gerais do conhecimento encontradas neste estudo, referentes às informações: registradas por 

meio de experiências (conhecimento empírico); desenvolvidas no âmbito pessoal e familiar 

(conhecimento pessoal); adquiridas no meio cultural e social (conhecimentos popular e

filosófico); lapidadas na construção moral (conhecimento ético); advindas da formação 

intelectual (conhecimento científico); e proporcionadas por elementos subjetivos e criativos 

(conhecimentos tácito e estético).

 O conhecimento que o profissional constrói sobre a enfermagem e o cuidado é relatado 

neste estudo como sendo vinculado ao cenário clínico com desenvolvimento da capacidade de 

julgamento clínico. Esse conhecimento advém, dentre os já adquiridos previamente pelo 

enfermeiro, da formação profissional (graduação), denominando-se conhecimento científico,

e vai sendo consolidado e transformado através do cotidiano, interagindo em meio aos outros 

conhecimentos já existentes nesse cuidador. Concordamos então com Corrêa (2003) ao dizer 
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que o enfermeiro constrói o conhecimento de sua prática e conquista habilidade crescente no 

processo decisório, pois a vivência no exercício da profissão permite visualizar a tomada de 

decisão com maior segurança. 

 Ainda que as intenções e os objetivos sejam avaliados como alcançados no processo 

reflexivo, muitas vezes as ações não refletem as respostas anteriormente esperadas. A reflexão 

permite a avaliação construtiva dos eventos na prática, destacando a boa e a má prática. 
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Capítulo 6 

Possibilidades de Mudança e 

Considerações Finais 

“É sábio olhar para trás, pois, é avaliando a tortuosidade de nossas pegadas que poderemos 
garantir um caminho reto para o futuro” (Autor desconhecido) 
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6 POSSIBILIDADES DE MUDANÇA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 POSSIBILIDADES DE MUDANÇA 

 Este item representa a fase crítico-emancipatória abordada por Kim no processo de 

análise do objeto de estudo. Ela envolve o processo de construção de críticas e sugestões à 

situação refletida, ou seja, à assistência do enfermeiro na UTI. 

 A prática de enfermagem envolve diretamente o empenho dos enfermeiros na clínica 

como agentes de deliberação e ação. Observa-se que os enfermeiros, como agentes culturais, 

são socializados para confrontar situações presentes em seu cotidiano e assumir, por meio de 

experiências anteriores ou por conceitos próprios e intuitivos, formas específicas de ver e 

descrever a prática (ARGYRIS et al., 1985); (KIM, 1999). 

Cestari (2002, p. 34), ao fazer a afirmação “Talvez a proposta de formar profissionais 

críticos e reflexivos tenha ganhado destaque no discurso educativo atual justamente por 

permitir uma aproximação entre o idealizado e o possível no momento”, deixa claro que o 

mais importante da reflexão na ação é a possibilidade de criar horizontes e expectativas para o 

campo da enfermagem, tendo-se como base os conhecimentos adquiridos mediante a análise 

minuciosa do fenômeno, permitindo a transformação da realidade, pois só podemos 

transformar o que existe se reconhecemos o que realmente existe. Não se deve edificar 

construções sólidas sobre alicerces frágeis. Por outro lado, a enfermagem possui um dever 

para com a sociedade, assumido no momento em que nós profissionais prometemos promover 

e prevenir os males à saúde da população, e, desse modo, deve a todo custo buscar mudanças 

que melhorem a qualidade de vida de todos. Logo, a construção do saber deve estar embasada 

em fatos concretos de ação sem os separar da realidade abstrata vivida no relacionamento 

entre o cuidador e o ser cuidado. 

 Corrêa (2003, p.151) diz que o conceito de cuidar “é responder ao contínuo convite 

para decidir”. E continua sua afirmação ao citar que o enfermeiro, diante desse convite 

contínuo, depara-se com o desafio de lidar com as hesitações e subjetividades contidas nos 

julgamentos que orientam suas decisões. 

 Sugerimos, portanto, um modelo de reflexão que viabilize o refletir na ação levando-se 

em consideração a rotina estressante em um ambiente de cuidados intensivos ou em qualquer 

outro ambiente vivenciado pelo profissional de enfermagem. Dessa maneira, propomos como 

prática de mudança no exercício da enfermagem o uso do refletir na ação. Reconhecemos que 
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a metodologia utilizada é complexa e exige uma análise abrangente da situação do cuidado, 

por isso buscamos estruturar uma reflexão básica possível dentro da realidade do enfermeiro. 

 Como premissa básica da reflexão, listamos os seguintes passos elaborados neste 

trabalho, baseadas na metodologia de Argyris (1985) e Kim (1999): 

1) Pensar em um único momento mais expressivo ou mais significativo ocorrido no 

plantão. Relembrar o contexto com detalhes;  

2) Identificar pensamentos e sentimentos vivenciados naquele momento específico;  

3) Reestruturar mentalmente a ação de cuidar decidida e realizada;  

4) Identificar que conhecimento influenciou a tomada de decisão;  

5) Analisar brevemente se a expectativa esperada foi alcançada;  

6) Questionar-se sobre o que poderia ser melhorado no processo do cuidado em lide. 

 Esta é uma proposta que não foi testada e sim inserida nesse estudo como sugestão de 

mudança para a prática do enfermeiro, tendo em vista a dificuldade do refletir experimentado 

nas entrevistas. Trata-se de uma prática delineativa em que é possível, em poucos minutos, 

estudar pelo menos uma situação específica do dia, já que a realidade muitas vezes não 

permite a reflexão geral e abrangente trabalhada até aqui. 

 Releva enfatizar que, apesar dos avanços obtidos desde a institucionalização da 

enfermagem, ela ainda enfrenta uma série de desafios e dificuldades, pois, em sua essência, 

uma das questões que continua a pairar é em torno do que é a enfermagem? E quais as 

funções que o enfermeiro realiza em sua prática? Na verdade, não se tem bem definida 

nenhuma das questões acima, ou esta ainda se depara com muitas lacunas do saber. Talvez 

pelo fato de se constituir, basicamente, pelo relacionamento entre assistido e enfermeiro, 

criando, de um fato concreto, vários níveis abstratos de conhecimento dificilmente 

trabalhados pelos pesquisadores, por se tratarem de um amplo leque de possibilidades e de 

pesquisadores insuficientes para esmiuçar os processos presentes. 

 Segundo Cestari (2002), a enfermagem inicialmente foi definida como uma arte e, por 

sua busca por reconhecimento, deixa de ser definida somente por arte para ser reconhecida 

como uma profissão e ciência. Recentemente, tem sido abordada como uma disciplina. Muitos 

acreditam que a discussão a seu respeito seja simples, no entanto, considerando os dados 

obtidos no estudo, podemos julgar que a maneira como a percebemos condiciona a forma 

como a praticamos, ensinamos, estudamos e pesquisamos, enfim, condiciona a prática da 

enfermagem em toda sua amplitude. Associando essa realidade com a educação em 

enfermagem nos dias atuais, devemos considerar a relevância desta análise dentro da prática 
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educativa, uma vez que levamos em consideração que a educação faz parte do processo de 

cuidar.

 É complicado partir do pressuposto de que sem o apoio da instituição nada pode ser 

feito. É bem verdade que a mesma deveria estar voltada para as novas práticas de 

relacionamento entre patrões e empregados, em que se discute a importância do sentir-se bem 

para, assim, facilitar que o produto do trabalho tenha um resultado melhor. Em uma UTI, o 

produto do trabalho dos enfermeiros é a recuperação do assistido por meio do cuidado 

oferecido. São necessários bom humor e presença de espírito para que o profissional que se 

insere nesse contexto possa realmente efetuar um cuidado de qualidade, permitindo uma 

melhor qualidade de vida do ser cuidado, apesar de debilitado. No entanto, para que isso 

ocorra, vários fatores interferem nesse meio, onde citamos, além do apoio da instituição 

identificada por Cestari (2002), a vontade e a capacidade de doação do enfermeiro. Isso se 

confirma nas falas dos enfermeiros, ao afirmarem e agirem com demonstração de um 

profundo carinho pelo doente durante os procedimentos realizados, ainda que as situações 

vivenciadas por esses profissionais tenham ocorrido em pouco espaço de tempo. 

6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atitudes dos profissionais objetivando estabelecer um cuidado de boa qualidade 

demonstram o envolvimento dos elementos necessários à composição de vários 

conhecimentos. Os relatos permitem abstrair respostas às indagações iniciais referentes aos 

conhecimentos empregados pelos enfermeiros, se eles os utilizam ou não e de que maneira 

eles expressam essa utilização. A partir disso, compreendemos que todos os elementos 

apontados pelos enfermeiros no que tangem ao saber adquirido por eles sugerem a existência 

de conhecimentos utilizados no pensar e no agir. Afirmamos, então, que os enfermeiros 

interagem no ambiente de cuidados críticos por meio de uma observação diferenciada, de 

experiências acumuladas, de raciocínio clínico e lógico, de aspectos afetivos e intuitivos. 

Destarte, visando ao cuidado, os enfermeiros utilizam técnicas, princípios científicos e teorias 

de enfermagem adquiridos pela sua formação em conjunto com o saber individual advindo de 

suas experiências, coadunando, portanto, com Cestari (2002). 

 O estudo nos possibilitou encontrar não somente que os enfermeiros utilizam 

conhecimentos adquiridos ou construídos, mas também exaltar que conhecimentos permeiam 

o cuidado desses profissionais no ambiente crítico. São eles: conhecimentos científico, 

filosófico, tácito, popular, religioso, e os padrões de conhecimento empírico pessoal, ético e 
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estético. Releva notar que o conhecimento científico embasa e se sobrepõe aos outros no 

processo de cuidar, identificando, assim, a bagagem científica adquirida por esses 

profissionais para possibilitar uma assistência especializada e voltada ao tratamento intensivo. 

 O conhecimento filosófico se demonstra como o segundo mais presente no meio 

desses profissionais, no sentido de que, aliados à cientificidade, eles interagem com questões 

filosóficas adequáveis à assistência crítica. Em seqüência, evidenciamos os conhecimentos 

tácito e empírico, relacionados com a necessidade do agir em situações inusitadas, lançando-

se mão do intuitivo e da experiência, respectivamente. 

 Os padrões do conhecimento definidos por Carper (1978) são identificados nesse 

estudo separadamente; no entanto, salientamos que, juntamente com os conhecimentos em 

geral, eles são utilizados pelos profissionais em associação. O conhecimento pessoal é 

encontrado e diferenciado do conhecimento tácito, inerente ao ser humano. Já os 

conhecimentos ético e estético são reconhecidos como aspectos do saber que necessitam dos 

outros tipos de conhecimento para se concretizarem enquanto instrumento de reflexão 

profissional.

 Completando os conhecimentos manifestados neste estudo, citamos o religioso e o 

popular, com pouca expressividade no ambiente da UTI.  

 O processo de coleta dos dados ocorreu de maneira agradável, especialmente devido à 

transparência e ao senso de solidariedade dos enfermeiros em relação aos objetivos propostos. 

A despeito disso, algumas dificuldades coexistiram, como a incerteza quanto à escala dos 

mesmos, acarretando, assim, momentos de incompatibilidade de horário entre o pesquisador e 

o sujeito.

 Releva notar que uma característica importante na coleta dos dados foi o embaraço 

manifestado pelos enfermeiros ao ser proposta uma reflexão sobre o plantão. Eles se 

demonstraram confusos ao relembrarem os passos realizados durante sua assistência, 

desencadeando um resgate anacrônico de suas ações. Entretanto, foi verbalizado de maneira 

dinâmica, revivendo-se situações e descrevendo-se fatos entremeados de sentimentos e 

pensamentos particulares. Vale ressaltar que o refletir na ação destaca-se complexo para quem 

o realiza e é exposto pelos entrevistados mediante a dificuldade percebida em verbalizar seu 

raciocínio.

 Portanto, essa análise traz uma importante contribuição para a prática do enfermeiro 

intensivista, pois aborda questões do seu cotidiano e o processo decisório presente na 

realização da assistência diante da necessidade de definir o tratamento ideal ou o cuidado que 

deverá ser dispensado ao assistido. Ressaltamos que para promover uma qualidade na 
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assistência a reflexão da prática é indispensável, no intuito de buscar conhecimentos que 

embasem o cuidar melhor tão almejado pelos profissionais da área. Assim, é possível 

identificar como a construção do saber necessita de estudos árduos e demonstrações da 

realidade experienciada dentro da enfermagem, de maneira a tornar públicas e conhecidas as 

áreas do conhecimento dentro da enfermagem. 

 Enfim, a concepção da realidade extrapola os limites de teorias, técnicas e fatos 

conhecidos, o que exalta o processo de reflexão na ação do profissional para a construção da 

realidade vivenciada. Ao assumir uma postura reflexiva, é possível reduzir a apreensão dos 

profissionais e desdobrar suas ações para além do monitoramento de aparelhos e do cuidado 

físico, visando a alcançar cada vez mais a excelência do cuidar. 
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“Conhecimento sem transformação não é Sabedoria” 
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ítulo 5: 

Apêndices

“O homem tem por objetivo não o prazer, mas o conhecimento." 
(Swami Vivekananda ) 
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APÊNDICE I 

INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO 

Voluntário nº____.       

1. Pseudônimo de identificação:  ________________________________________________ 

2. Data e turno observado: ___________________________________________________ 

3. Hora de início da observação: _____________________________________________ 

4. Hora de término da observação: _____________________________________________ 

5. Observações pertinentes do contexto (número de profissionais trabalhando no turno, 

número de pacientes internados na UTI, posição/função do enfermeiro no turno, entre 

outros)_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Observações do cuidar: 

OBSERVAÇÕES ANOTAÇÕES 

Ações relacionadas à assistência ao paciente:

- ações do enfermeiro 
- a interação verbal e não-verbal 
- forma de relacionar-se entre e com o 
paciente 
- a comunicação no momento do cuidado 

Observações a serem focalizadas no 
prontuário:

- anotações da assistência prestada ao 
paciente 

Observações a serem focalizadas na 
passagem do plantão: 

- as informações transmitidas a respeito dos 
clientes e o tipo de informação 
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APÊNDICE II 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Voluntário nº___.   

O PROCESSO DE CUIDAR DO ENFERMEIRO EM UMA UTI: uma análise dos 
conhecimentos utilizados 

I. Instruções sobre a entrevista 

1. A entrevista levará o menor tempo necessário para coletar as informações pretendidas. 
2. Gostaria de utilizar um gravador com a sua autorização, com o intuito de captar todas 

as informações apresentadas durante a entrevista, facilitando o entendimento correto 
dos dados e evitando interrupções. 

3. Peço gentilmente que você responda com o máximo de informações possível e com 
clareza, porém sinta-se a vontade para qualquer esclarecimento e comentário. 

4. Havendo algum imprevisto que impossibilite a continuidade da entrevista, 
retomaremos o mais breve possível, se assim puder. 

II. Objetivos 

1. Analisar os conhecimentos utilizados pelo enfermeiro no ato de cuidar em UTI 

III. Data da entrevista: _____/_____/______ 

1. Início: _______________ 
2. Término: _____________ 

IV. Caracterização dos participantes da pesquisa: 

1. Nome (fantasia): ___________________________________________ 
2. Idade: ____________________________________________________ 
3. Estado civil: _______________________________________________ 
4. Tempo de formado: _________________________________________ 
5. Tempo de trabalho em UTI: __________________________________ 
6. Religião: _________________________________________________ 
7. Vínculos: _________________________________________________ 
8. Situação UTI: Fixa: Sim (  )  Não (  ) 
9. Freqüência /plantões por semana (caso não seja fixa): ______________ 

V. Questões: 

1. Vamos refletir sobre o plantão realizado hoje e as situações vivenciadas por você que 
muito lhe envolveram? Descreva pensamentos e sentimentos. 

2. Quais os conhecimentos utilizados para a realização do cuidado de enfermagem na 
situação descrita? 
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APÊNDICE III 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

HUOL – HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Título do estudo: O PROCESSO DE CUIDAR DO ENFERMEIRO EM UTI: uma análise 
dos conhecimentos utilizados 

Pesquisadoras: Priscila Brigolini Porfírio Ferreira (Mestranda) 

Profª Drª Bertha Cruz Enders (Orientadora) 

Após análise do projeto e da solicitação: 

_____Autorizamos a coleta de dados na instituição. 

_____Não autorizamos a coleta de dados na instituição. 

Quanto à divulgação: 

_____Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

_____Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico.

No que diz respeito ao relatório escrito: 

_____Requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

_____Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

Natal, ____ de _______________ de 2007. 

____________________________________
(Diretor Dr. José Ricardo Lagreca)  
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APÊNDICE IV 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Enfermagem 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Voluntário nº____.      Iniciais:___________. 

Ilmo (a) Senhor (a), 

 Solicitamos a participação de Vossa Senhoria em uma pesquisa intitulada “O processo de cuidar do 
enfermeiro em  Unidade de Terapia Intensiva: uma análise dos conhecimentos utilizados”, que possui como 
objetivo geral analisar o ato de cuidar do enfermeiro em uma UTI adulto.  
 Serão realizadas entrevistas com enfermeiros da UTI adulto e Vossa Senhoria está sendo convidada a 
participar dessa entrevista, a ser realizada em horário combinado. Você será questionado sobre como é realizado 
o ato de cuidar do enfermeiro em uma UTI e que conhecimentos são utilizados para realizar o cuidado. 
Esperamos que, a partir deste estudo, possamos contribuir com a área de enfermagem identificando as ações e 
embasamentos teórico/prático dos profissionais. Salientamos que sua participação é voluntária e que poderá 
desistir da pesquisa em qualquer momento ou não responder as questões que lhe causem constrangimento, sem 
que lhe seja imputada penalidades ou prejuízos. 
 Considerando que o estudo visa à coleta de opiniões e conhecimentos do enfermeiro para realizar sua 
prática, não se espera que você tenha nenhum problema em conseqüência de sua participação, visto que as 
questões a responder oferecem riscos mínimos de saúde ou desconforto. Os pesquisadores e a UFRN se 
responsabilizam pela procura da melhoria do estado do participante caso isso venha a ocorrer, bem como pela 
indenização de eventuais danos, desde que sua necessidade fique comprovada legalmente. 
 Não há previsão de gasto financeiro por parte do voluntário, porém caso ocorra, nos disponibilizamos a 
prestar ressarcimentos de despesas decorrentes de sua participação na pesquisa, mediante a devida comprovação. 
 As informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas com propósito 
científico, havendo total anonimato e sigilo quanto à identidade dos participantes. Os pesquisadores e os 
membros envolvidos nesta pesquisa, terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de dados, sem, 
contudo, violar a confidencialidade. Utilizaremos gravador com sua autorização prévia, seguindo com posterior 
transcrição e apresentação do conteúdo, para que, após sua concordância, possamos analisá-lo. 
 A assinatura deste termo de consentimento formaliza sua autorização para o desenvolvimento de todos 
os passos anteriormente apresentados. Garantimos total esclarecimento quanto às possíveis dúvidas que possam 
surgir durante a pesquisa. Basta entrar em contato através do número: 32362626, Profª Drª Bertha Cruz Enders. 

TERMO DE CONSENTIMENTO: 
 Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste formulário, concordo em 
participar deste estudo. Através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo a Docente do Curso de 
Enfermagem da UFRN/Natal Bertha Cruz Enders, Coren 28268, coordenadora deste projeto, a utilizar as 
informações obtidas, através das entrevistas, com finalidade de desenvolver trabalho de cunho científico na área 
de Enfermagem. Autorizo a publicação do referido trabalho de forma escrita. Concedo, também, o direito de 
retenção e uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais ou revistas cientificas do país e do 
estrangeiro, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade. Estou ciente de que, em caso de dano decorrente 
da pesquisa, a pesquisadora e a UFRN se responsabilizarão pela devida indenização. 

Natal,____de_______________de 2007. 

De acordo, ________________________________________. 
(Assinatura ou digital do participante) 

Pesquisador: Profª Drª Bertha Cruz Enders, R. Pedro Fonseca Filho, 9041, Ponta Negra, Natal, RN. CEP 
59090080. Fone 32362626. bertha@ufrnet.br.

_________________________________. 
(Assinatura do pesquisador) 
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Capítulo 5: 

Anexos

“Diante da sabedoria infinita vale mais um pouco de estudo da humanidade e de um ato de 
humanidade do que toda ciência do mundo”. (Santa Teresa) 


