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RESUMO 
 
 

PEREIRA, Mabel Maria Marques. À beira do leito: sentimentos de pacientes 
durante a passagem de plantão em Unidade de Terapia Intensiva. 2011. 89 f. 

Dissertação (mestrado) Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal-RN, 2011.   

 
 

O presente estudo tem como objetivo compreender os sentimentos de pacientes 
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que vivenciam uma passagem de 
plantão à beira do leito. A passagem de plantão constitui uma das rotinas utilizadas 
pela enfermagem no seu processo de trabalho e de grande significação para o 
paciente; por isso mesmo, merece uma análise cuidadosa na busca de seu 
aperfeiçoamento para o aprimoramento da assistência de enfermagem. Trata-se de 
um estudo descritivo exploratório, de natureza qualitativa.  A coleta de informações 
foi realizada através de entrevista semiestruturada, nos meses de agosto e setembro 
de 2011, após autorização do Comitê de Ética, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, conforme Parecer 290/2011. A análise, pautada nos depoimentos 
dos pacientes, tomou a humanização como o fio condutor da investigação, apoiada 
em autores que tratam sobre o tema e na teoria da dádiva de Marcel Mauss que se 
assenta na tríade: dar-receber-retribuir. Os resultados apontam que a passagem de 
plantão à beira do leito embora não tenha se configurado, pelo teor das falas dos 
pacientes entrevistados, como um momento que tenha gerado medo e ansiedade, 
pôde-se depreender pelas expressões de silêncio, lágrimas e outras sinalizações, 
durante as entrevistas, o quão difícil é vivenciar essa experiência. Mesmo assim, 
apesar dessa aparente tranquilidade, revelaram incerteza e apreensão diante das 
falas dos profissionais, por ocasião da visita à beira do leito, particularmente, quando 
se referiam ao seu estado de saúde e de seus vizinhos. Por outro lado, a indiferença 
em relação à participação do paciente, no momento da visita, expressando uma 
atitude de cunho meramente técnico, desumaniza a ação do cuidar, essência da 
enfermagem. E, por tudo que apreendemos dos pacientes, acerca da visita à beira 
do leito, bem como da própria UTI, podemos inferir que há sofrimento para eles. No 
entanto, vamos compreender suas revelações e sentimentos buscando apoio na 
teoria da dádiva de Mauss: o paciente recebe o presente (cuidado) e, imbuído de um 
sentimento de gratidão, o retribui em forma de elogios e gentilezas. Justamente por 
isso, precisamos aguçar nossa sensibilidade para lidar com a condição humana, em 
toda a sua vulnerabilidade. 
 
 
 
Palavras-chave: Humanização. Enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva.  
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ABSTRACT 
 

 
PEREIRA, Mabel Maria Marques. At the bedside: feelings of patients during 
change of shift in the Intensive Care Unit.. 2011. 89 f. Dissertação (mestrado) 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Natal-RN, 2011.   
 
 

This study aims to understand the feelings of patients admitted to the Intensive Care 
Unit (ICU) that experienced a change of shift at the bedside. The change of shift is 
one of the routines used by nursing in their work process and of great significance for 
the patient; therefore, deserves careful analysis in seeking to perfect themselves for 
the improvement of nursing care. It is a descriptive research, with a qualitative 
approach. The collection of information was performed using semi-structured 
interview, in August and September of 2011, after authorization from the Ethics 
Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, as opinion 290/2011. 
The analysis, based on interviews of patients, took the humanization as the thread of 
investigation backed by authors who deal on the subject and the theory of the gift of 
Marcel Mauss that sits on drug give-receive-return. The results indicate that the 
change of shift at the bedside but has not configured, the content of the speech of 
patients interviewed, as a moment that has generated fear and anxiety, could be 
deduced by the expression of silence, tears and other signs during interviews, how 
hard it is to live this experience. Nevertheless, despite this apparent tranquility, 
revealed uncertainty and apprehension face the speech of professional, during the 
visit at the bedside, particularly when referring to their health and their neighbors. On 
the other hand, the indifference to the participation of the patient at the time of the 
visit, expressing an attitude of merely technical nature, dehumanizes the act of taking 
care, the essence of nursing. And, for all the patients that we understand, about the 
visit to the bedside, as well as the ICU, we can infer that there is suffering for them. 
However, we understand your feelings and revelations seeking support in the theory 
of Mauss's gift: the patient receives the gift (care), and imbued with a feeling of 
gratitude, the rewards in the form of compliments and courtesies. Precisely for this 
reason, we need to sharpen our sensitivity to deal about the human condition in all its 
vulnerability. 
 
 
 
Keywords: Humanization. Nursing. Intensive Care Unit. 
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INTRODUÇÃO 
“Um trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela o acha importante, útil e 

legítimo.” 
 

Edgar Morin 

http://pensador.uol.com.br/autor/edgar_morin/
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo contemporâneo vem evoluindo de maneira muito rápida, surgindo 

descobertas que se sobrepõem umas às outras. A evolução da ciência e da 

tecnologia tem reflexo em todas as áreas, inclusive na saúde. O Brasil, um país em 

desenvolvimento, tanto importa quanto produz alta tecnologia, como forma de 

acompanhar os avanços da medicina e dos tratamentos de ponta, utilizados nos 

grandes centros terapêuticos mundiais. 

Almeida (2006) afirma que a transformação da assistência à saúde e da 

própria cura em bem de consumo de valor elevado, traduz a controversa 

mercantilização da saúde. Tema em evidência, atualmente discutido por alguns 

segmentos acadêmicos, profissionais e pela sociedade em geral.  

Conforme Germano (1985), no nosso país, as transformações ocorridas nas 

práticas de saúde foram concebidas para atender ao novo modelo econômico 

consolidado a partir da década de 1960, quando, à época, as privatizações e as 

especializações de clínicas de caráter curativo são estimuladas e apoiadas para dar 

resposta ao então sistema capitalista neoliberal; atualmente, podemos dizer que 

experienciamos um verdadeiro aprisionamento da economia de mercado. 

No nível de atenção de alta complexidade, o local onde se concentra esse 

arsenal tecnológico é representado, particularmente, pela Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são áreas comumente 

fechadas e separadas, física e funcionalmente, do restante do hospital. Foram 

criadas há cerca de 50 anos para reunir, em um mesmo espaço, pacientes 

gravemente doentes ou em risco iminente de morte, pessoal qualificado e 

equipamentos complexos, para otimizar o tratamento de doenças graves e diminuir a 

mortalidade (KNOBEL, 2008). 

Segundo Souza (2010), a eficiência em atingir esses conceitos foi tanta que 

hospitais de médio e grande porte em todo o mundo rapidamente construíram suas 

UTIs. Porém, nessas circunstâncias, as primeiras equipes alocadas para atender a 

pacientes gravemente doentes não possuíam formação adequada nem estavam 

capacitadas para suportar o estresse com demandas permanentes como o de uma 

UTI.    

A enfermagem, integrante da equipe de saúde, é responsável pela assistência 

direta e integral ao paciente nessas unidades, bem como pelo manuseio de 
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equipamentos, aparelhos, luzes, sensores, e alarmes, dentre outros. Todavia, 

precisamos aguçar nossa sensibilidade para não nos distanciarmos das pessoas, no 

caso, dos pacientes, e nos encantarmos apenas com as máquinas. Estas devem 

estar a serviço do ser humano, como, assim também, deve estar todo o 

conhecimento científico tornando o mundo melhor, mais humano, mais solidário. 

Para Barbosa e Silva (2007), o ser humano não se resume meramente a um 

ser com necessidades biológicas, mas como um agente biopsicossocial e espiritual, 

com direitos a serem respeitados. Assim, deve ser garantida sua dignidade ética, 

fundamental para começarmos a caminhar em direção à humanização dos cuidados 

de saúde. 

Boff (2004) nos alerta que, diante de tanta sofisticação ruma-se para uma 

estruturação de uma humanidade opulenta, controladora dos processos científicos e 

técnicos, bem como econômicos e políticos. De um lado, os benefícios dos avanços; 

do outro, a pressão sobre a humanidade, de se viver um status consumista, pautado 

na marginalização e exclusão dos seres humanos. 

Corroborando esse pensamento, Amorim e Silvério (2003) afirmam que a 

tecnologia está presente em todos os setores da área de saúde no Brasil e no 

mundo, principalmente nas UTIs, colocando o profissional de enfermagem frente a 

um desafio: integrar a tecnologia ao cuidado, dominando os princípios científicos que 

fundamentam a sua utilização e, ao mesmo tempo, suprindo as necessidades 

terapêuticas dos pacientes.  

Cuidar de maneira humanizada é uma necessidade atual considerando que, 

por muitas vezes, o cuidado acaba se tornando a aplicação de uma técnica de 

Enfermagem. E, perceber que o ser ao qual se aplicam essas técnicas é um agente 

biopsicossocial é fundamental para humanizar (BARBOSA; SILVA, 2007). 

A UTI tem sido caracterizada como um ambiente especializado, decorrente do 

uso crescente da tecnologia que visa atender melhor o paciente. O tratamento 

implantado, nesse ambiente, é considerado agressivo e invasivo, traduzindo-se por 

uma alta complexidade de eventos e situações. Outra característica dessa unidade é 

a despersonalização do ser humano, pois o paciente se encontra fora do seu 

ambiente familiar, social e profissional e passa a enfrentar o desconhecido. 

A essência da enfermagem em cuidados intensivos não devia estar nos 

ambientes ou nos equipamentos especiais, mas no processo de tomada de 
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decisões, baseado na sólida compreensão das condições fisiológicas e psicológicas 

dos pacientes (HUDAK; GALLO, 1997).  

No entanto, a discussão trazida pela Política Nacional de Humanização (PNH) 

a respeito da ambiência mostra aspectos que podem considerá-la como ferramenta 

facilitadora do processo de trabalho funcional, favorecendo a otimização de recursos 

e o atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo. A ambiência hospitalar refere-

se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e 

de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, humana e 

resolutiva, considerando alguns elementos que atuam como catalisadores da inter-

relação homem x espaço (VILAR, 2009).  

Existem componentes que atuam como modificadores e qualificadores do 

espaço, estimulando a percepção ambiental e, quando aplicados com equilíbrio e 

harmonia, criam ambiências acolhedoras e dão, muitas vezes, contribuições 

significativas no processo de produção de saúde. Dentre eles, podemos destacar: 

morfologia, luz, cheiro, som, sinestesia, arte, cor, privacidade e individualidade 

(BRASIL, 2004). 

A hospitalização em UTI ocorre, geralmente, de forma aguda e inadvertida, 

restando pouco tempo para o ajuste familiar. Diante dessa situação estressante, os 

familiares podem se sentir confusos e desamparados (VALENÇA et al., 2010).  

A maneira como a família irá lidar com tal situação depende da sua história 

familiar, do quanto o sistema familiar era saudável emocionalmente e dos 

mecanismos de defesa que utilizam no cenário de gravidade. Observamos que, no 

início da hospitalização, há um momento de choque, de negação, de sensação de 

desespero, que poderá ser substituído, gradativamente, por uma capacidade maior 

de suportar e de lidar com a realidade.  

Os sentimentos envolvidos nesse processo são diversos: há momentos de 

apreensão, de desespero, de alívio, de temor, de desconfiança em relação à equipe, 

medo, preocupação, raiva, exaustão, entre outros. Acrescentamos, ainda, a 

dificuldade de entender com clareza as informações que lhe são transmitidas pela 

equipe de saúde. Geralmente, as famílias desejam informações claras e verdadeiras 

quanto às condições do paciente. 

A hospitalização em si acarreta alterações psicológicas e físicas no paciente 

que se vê fora do seu ambiente natural, longe da família e sendo cuidado por 

pessoas estranhas. O conjunto desses fatores resulta em sentimentos de medo, 
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angústia, insegurança e desconforto que interferem no processo patológico (SOUZA, 

2010). 

Faz parte do atendimento intensivo, prestado pelos profissionais, a 

manutenção das condições vitais do doente, a busca de sua recuperação rápida, ou 

mesmo visando à cura de alguma patologia mais grave.  

Por ser um ambiente especial em que a gravidade, a invasividade e o risco de 

morte são frequentes, parece que se cria um estereótipo de que a UTI é um 

ambiente hostil, negativo, que pouco produz saúde, predominando o imaginário da 

morte, da dor e do sofrimento (PINHO; SANTOS, 2008). 

Segundo Sebastiani (1984), as características intrínsecas da UTI, como a 

rotina de atendimento mais acelerada, o clima de apreensão e as situações de morte 

iminente, acabam por exarcebar o estado de estresse e tensão, que tanto o paciente 

quanto a equipe vivem ao longo do dia.  

Esses aspectos, adicionados à singularidade do sofrimento da pessoa 

internada - dor, medo, ansiedade e isolamento do mundo – trazem fatores 

psicológicos que interagem, muitas vezes, de maneira grave na manifestação 

orgânica de sua doença. 

Estudos mostram que o paciente em UTI possui pouco controle e influência 

no ambiente, em virtude da falta de privacidade, dependência, monotonia, 

dificuldade em se orientar, estímulo permanente por monitores, tratamento e 

interrupções frequentes de seu sono (WILSON, 1972; GOWAN, 1979; NOVAES et 

al., 1997). 

O ambiente hospitalar imprime, em seu interior, a sensação de diminuição e 

isolamento, que, associada à vulnerabilidade provocada pela doença de base, 

desencadeia um processo de estresse físico e/ou mental que influi negativamente na 

recuperação do indivíduo (MARTIN, 2003). Além disso, os profissionais da área da 

saúde parecem desumanizar-se gradativamente, favorecendo a desumanização de 

sua prática (BACKES; LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2006). 

Para Vilar (2009), discutir humanização na saúde nos remete a dois 

questionamentos: a humanidade já não é parte do humano? A desumanidade surge 

em decorrência de quê? 

Morin e Cyrulnik (2004) nos ensinam que a natureza humana é contraditória e 

dúbia e que a humanidade não deve ser vista como algo dado, fixo, mas como um 

produto de um devir, sempre muito ambivalente. Assim sendo, para Morin (1991), só 
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o pensamento complexo nos abre o caminho para compreender melhor os 

problemas humanos. 

A respeito da desumanização, Comte-Sponville (2007, p. 17) reforça as idéias 

de Morin mostrando os dois lados contidos no humano, quando diz que: “a tortura é 

própria do homem, mas o combate à tortura também. A guerra é própria do homem, 

mas a luta pela justiça e pela paz também.” Acrescenta ainda: “miséria do homem: 

somente os humanos podem ser desumanos. Grandeza do homem: somente eles 

podem – e devem – tornar-se humanos”. 

Na atualidade, em plena crise das relações interpessoais em que a cada dia 

se aprofunda o esgarçamento das relações sociais, algumas teorias do passado são 

resgatadas, como ocorre, por exemplo, com a teoria da dádiva de Marcel Mauss. O 

sociólogo francês escreveu, em 1924, a obra clássica e revolucionária Ensaio sobre 

a dádiva, versando sobre as relações sociais, jurídicas e econômicas das 

sociedades arcaicas – polinésios e melanésios (habitantes da orla do Pacífico), e os 

povos do noroeste americano (MAUSS, 1988). 

Na referida teoria científica, o autor relata o sistema de trocas, complexo 

mecanismo de prestações e contraprestações existente nessas sociedades, 

destacando o caráter voluntário e, paralelamente, obrigatório, vinculado àquelas 

trocas, que, quase sempre, circulavam sob a forma de presentes/ dádivas.  

A oferta generosa de presentes pressupunha a obrigação de retribuição. A 

prática de intercâmbio sociocultural caracterizava-se pela presença de atores 

coletivos que podiam ser pessoas, clãs, famílias e tribos. Os presentes eram 

trocados em situações de confronto entre os grupos e chefes, ou ambos, sendo a 

oposição realizada no sentido de desafiar quem seria o mais generoso na oferta 

(MAUSS, 1988). 

Durante a leitura da obra, observamos que existe também uma simbologia de 

força espiritual envolvendo as dádivas ofertadas; a obrigação de retribuir nasce em 

função da energia do doador acompanhar e permanecer na coisa ofertada, expondo 

o donatário a uma condição de refém do doador. A condição que promove a 

libertação de quem recebeu o presente é a retribuição. 

Na contemporaneidade, o dom/dádiva está presente na complexidade do 

relacionamento humano, pois é fundante de toda a sociabilidade e comunicação 

humanas. A palavra é a primeira troca que um ser humano realiza com outro. 

Podemos supor então que, nos nossos dias, o sustentáculo do dom se dá através da 
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reciprocidade e confiança, e é traduzido não mais como coisa, como aconteceu nas 

sociedades arcaicas, e sim como uma relação social (MARTINS; CAMPOS, 2006). 

Oliveira (2001) define humanizar como uma tarefa na qual se torna 

necessário colocar a cabeça e o coração em seu desenvolvimento, entregando-se 

de uma maneira leal e sincera ao outro, bem como saber ouvir esse outro, cujo 

relacionamento passa a ser uma troca que humaniza. Entendemos essa relação de 

troca, como intrínseca do ser humano como afirma o sociólogo Mauss. 

Há necessidade de ações inovadoras que expressem a carência da 

humanização dos nossos hospitais e que envolvam, não apenas os aspectos físicos, 

mas também emocionais e sociais do doente, pois o indivíduo recupera-se melhor 

estando em um ambiente agradável, onde se sinta valorizado e bem cuidado. Assim, 

a humanização hospitalar como expressão da ética requer a prévia formulação de 

políticas organizacionais e sociais justas, que considerem os seres humanos e seus 

direitos (MENDES; CALDAS, 2001).  

Para Horta (1979), os seres humanos necessitam de cuidados de outros 

seres humanos em qualquer fase do seu ciclo de vida e do ciclo saúde/doença. Para 

que surja o ser profissional de enfermagem, é indispensável a presença do ser 

cliente ou paciente. Esse profissional deve ter, como objetivo, assistir às 

necessidades humanas básicas. Ele deve estar engajado e comprometido com a 

profissão que escolheu para sua vida, pois não poderá limitar-se a rotinas, buscando 

galgar níveis mais elevados do ser profissional de enfermagem.  

É imprescindível que o profissional de enfermagem se coloque em constantes 

desafios, na busca de sua valorização pessoal, capacitação para o trabalho, para, 

enfim, poder humanizar-se e, consequentemente, humanizar suas ações. 

Através de estudo desenvolvido numa instituição privada do município de 

Porto Alegre (RS), onde foram entrevistadas 18 enfermeiros e técnicos de 

enfermagem atuantes na UTI, foi possível inferir que a empatia, o respeito e a 

valorização constituem elementos fundamentais e que o profissional de enfermagem 

acredita fazer a diferença no processo de humanizar, com vistas a melhorar as 

práticas de cuidado baseadas na ética, no diálogo e na autonomia do paciente, de 

sua família e da própria equipe (COSTA; FIGUEIREDO; SHAURICH, 2009). 

Villa e Rossi (2002) salientam que a humanização deve fazer parte da filosofia 

de trabalho da enfermagem. O ambiente físico, os recursos materiais e tecnológicos 

não podem ser mais significativos do que a essência humana. Esse pensamento 
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deverá conduzir as ações da equipe, permitindo-lhes capacidade crítica e de 

construção de uma realidade mais humana. 

Proposições como essas reforçam a necessidade de valorizar as questões 

subjetivas envolvidas, particularmente no processo de realização dos cuidados de 

saúde. 

Os vários anos de experiência profissional nos fazem reconhecer que, apesar 

do grande esforço que os enfermeiros possam estar realizando no sentido de 

humanizar o cuidado em UTI, esta é uma tarefa difícil, pois demanda atitudes 

individuais contra todo um sistema tecnológico, comumente, pouco humanizante. A 

própria dinâmica de trabalho na UTI dificulta momentos de reflexão para que os 

profissionais possam se orientar melhor; no entanto, compete a esses profissionais 

lançar mão de estratégias que viabilizem a humanização, em detrimento de uma 

visão mecânica e biologicista que prepondera nos centros de alta tecnologia como 

no caso das UTIs. 

Knobel (2008) afirma que o aspecto humano do cuidado de enfermagem, com 

certeza, é um dos mais difíceis de ser implementado. A rotina diária e complexa que 

envolve o ambiente da UTI contribui para que os profissionais, de modo geral, dentre 

os quais se incluem os membros da equipe de enfermagem, por vezes, esqueçam 

de tocar, conversar e ouvir o ser humano que está a sua frente.  

Esse pensamento pode ser evidenciado pela pesquisa desenvolvida numa 

UTI pediátrica através de entrevista aberta com cinco enfermeiras com o intuito de 

conhecer suas crenças em relação à assistência humanizada. Com este estudo, foi 

possível entender que a enfermeira, mesmo encontrando dificuldades para prestar 

uma assistência humanizada, parece estar abandonando a crença de que UTI é 

uma unidade tecnicista, passando a buscar estratégias para prestar uma assistência 

mais humanizada (PAULI; BOUSSO, 2003). 

Na perspectiva de contribuir positivamente, a trajetória dos ideais 

humanísticos tem envolvido os mais variados setores e, principalmente, a 

assistência à saúde (PESSINI, 2003). Atualmente, é dado destaque à participação 

dos recursos humanos no âmbito hospital, objetivando torná-los promissores na 

prestação de um serviço qualificado com a atenção voltada para a humanização da 

assistência ao usuário da saúde. 

Com a intenção de implementar ações humanísticas na área da saúde, 

especialmente na assistência hospitalar, o Ministério da Saúde criou o Programa 
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Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) nos anos de 

2001/2002 que foi substituído a partir de 2003/2004 por uma política mais ampla, 

englobando todos os níveis de atenção.  

No PNHAH, no item “quadro de referência e justificativa”, a Humanização era 

entendida como valor, na medida em que resgata o respeito à vida humana. 

Abrange circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo 

relacionamento humano. Esse valor é definido em função de seu caráter 

complementar aos aspectos técnico/científicos que privilegiam a objetividade, a 

generalidade, a causalidade e a especialização do saber (BRASIL, 2001). 

Quando se pretende promover a humanização dos serviços de saúde, a 

necessidade de incluir todas as dimensões da subjetividade do usuário (psíquicas, 

familiares, culturais e sociais), já é razoavelmente reconhecida e discutida pelo meio 

médico. O PNHAH propunha um conjunto de ações integradas com o objetivo de 

mudar o padrão de assistência ao usuário nos hospitais públicos do Brasil, 

melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços prestados por essas instituições 

(KNOBEL, 2008). 

Em sua obra “Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência 

hospitalar”, Deslandes (2004) faz importantes considerações a respeito das 

definições sobre humanização do Ministério da Saúde, contribuindo com sua visão 

crítica. Agrega com esclarecimentos, por exemplo, quando qualifica de humanizada 

a prática que se opõe à violência na medida em que essa representa a antítese do 

diálogo, a negação do outro em sua humanidade.  

A humanização é entendida como oposição à violência, seja física ou 

psicológica, que se expressa nos “maus tratos”, seja simbólica, que se representa 

pela dor de não ter a compreensão de suas demandas e expectativas. Nesse 

sentido, a comunicação torna-se fundamental, e precisa ser pensada não somente 

na relação profissional de saúde-paciente, mas na própria estrutura e cultura 

organizacional (DESLANDES, 2004). 

Para Knobel (2008), são as necessidades apontadas pelos pacientes, 

familiares e pela equipe interdisciplinar que indicam as direções para as 

intervenções de humanização.  

Nesse sentido, no manual do PNHAH, a comunicação é colocada como eixo 

central. Então, atualmente, somam-se as considerações anteriores de humanização 

à compreensão de que humanizar é também garantir a qualidade da comunicação 
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entre paciente, família, equipe e é garantir a qualidade de comunicação na própria 

cultura organizacional, o que, hoje, constitui um desafio ( SOUZA; MENDES, 2009). 

Acerca do interesse em pesquisar este tema, farei algumas considerações 

sobre a minha trajetória desde o Curso de Graduação em Enfermagem até os dias 

atuais. 

Durante a minha formação profissional, sempre estive envolvida com os 

aspectos éticos e humanos que envolvem a assistência de enfermagem, quer na 

condição de bolsista de iniciação científica, quer como monitora da disciplina de 

ética, no curso de graduação em enfermagem, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Procurava desenvolver uma prática pautada nos 

princípios éticos e humanitários fossem esses no relacionamento com pacientes, 

assim como com colegas e professores. 

Ao longo da minha carreira como enfermeira assistencial, nesses onze anos 

de exercício profissional, tenho tentado não empregar ações automatizadas e 

mecanizadas que somos levadas a desempenhar durante a assistência de 

enfermagem.  

Atuei em diversas áreas no campo de atenção à saúde da criança 

hospitalizada, aos pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico, bem como 

transplantados além de assistência em hospital geral no atendimento ao adulto em 

terapia intensiva, onde me especializei e atuei por oito anos, na clínica médica, 

clínica cirúrgica e pronto socorro. Quando atuava na pediatria, logo no início da 

minha carreira, vivenciei momentos de profunda humanização com crianças 

portadoras de doenças hematológicas e oncológicas, pois sentia nos colegas de 

equipe que o compromisso do cuidado humanizado estava presente na maioria 

deles. Muito me ensinaram as equipes médica, de nutrição, de enfermagem, de 

higienização, sendo assim, muito importantes para o alicerce da minha experiência 

como enfermeira e como pessoa.  

Leitos identificados com nomes das crianças, mães conhecidas pelos nomes, 

área de lazer e entretenimento para as crianças em tratamento envolvendo 

brinquedoteca, recreação, biblioteca, área aberta para banho de sol, opções de 

alimentação de acordo com o paladar e a necessidade de cada um, festinhas de 

aniversário das crianças. Tudo isso foi, para mim, exemplos de humanização, além 

do apoio às famílias em situações de mortes, partilhando de suas lágrimas e 

orações. 
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Após essa fase, me dediquei ao trabalho ambulatorial de pacientes 

portadores de câncer e de doenças hematológicas. Pessoas que estabelecem um 

vínculo estreito com a equipe devido à cronicidade do seu tratamento. Lá exercia 

atividades técnicas de enfermagem e supervisionava os cuidados de enfermagem 

executados pela equipe.  

A humanização presente, nesse trabalho, era, de fato, exemplar e não 

faltaram à equipe demonstrações de carinho, apreço e gratidão por parte dos 

pacientes e dos seus familiares demonstrados através de palavras, gestos e atitudes 

como um simples cartão escrito à mão até orações belíssimas de intercessão pela 

equipe. Fazia um trabalho de educação continuada enfocando especialmente o 

cuidado humanizado; assim, conseguia manter uma sintonia nas ações como 

acolhida do paciente, respeito às diferenças e às necessidades de cada um, 

independente de classe social ou do tipo de assistência, pública ou privada.  

Algumas lágrimas também foram derramadas durante os cinco anos de 

trabalho nessa instituição, seja por um filho tão desejado que nascesse saudável de 

paciente pós-tratamento quimioterápico, seja junto a familiares pelo sofrimento ou 

perda de um ente querido. Não medi esforços na luta por uma vaga para internação 

na rede pública, na procura de doadores de sangue para salvar uma vida, na ajuda 

para suprimentos materiais como necessidade de suplementos nutricionais ou a 

compra de um lanche que era, muitas vezes a única refeição do dia para alguns que 

ali estavam. 

A humanização da assistência em saúde tem sido alvo de várias discussões e 

sinalizam que, humanizá-la não se resume na prestação de atendimento em local 

confortável, agradável e com profissionais educados, mas que proporcione, 

igualmente, resolutividade nas ações prestadas (DESLANDES, 2004). 

Paralelamente, trabalhava em um hospital privado onde tive a oportunidade 

de vivenciar o cuidado em várias dimensões. Foi no trabalho desenvolvido na UTI 

onde vivi os maiores conflitos da minha vida profissional, pois me via diante de 

situações de grande sofrimento, de angústia, de impotência e de morte e, também 

onde passei o maior tempo de atuação de minha vida profissional.  

Na prática cotidiana, observei profissionais pouco preocupados com os 

sentimentos dos pacientes o que denota pouca interação entre pacientes e equipe 

de saúde. Uma das coisas que me inquietava era, sobretudo, a passagem de 

plantão da equipe de enfermagem que é realizada à beira do leito do paciente.  
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A forma de se expressar pode atingir diretamente a intimidade do paciente 

deixando-o constrangido, se sentindo exposto e, na maioria das vezes, mais ansioso 

em saber sobre o seu estado de saúde. Tal fato me fazia refletir se a passagem de 

plantão não poderia ser feita de forma diferente. 

O trabalho desenvolvido na UTI é contínuo e precisa ser extremamente 

detalhado pela equipe, compreendendo todo o quadro clínico do paciente, bem 

como os procedimentos realizados e aqueles a que o mesmo será submetido. Para 

que isso ocorra, lançamos mão de um momento importante do processo de trabalho 

da enfermagem: a passagem de plantão.  

Percebia que os profissionais estavam preocupados, muitas vezes, em 

apenas transmitir as informações para o colega do turno seguinte. Sendo assim, não 

se davam conta de que estavam diante de um ser humano que sente, sofre e chora 

diante da incerteza de seu próprio quadro.  

Nesse contexto, consideramos oportuno refletir acerca do que diz Comte-

Sponville (1999, p.117), em seu livro “Pequeno Tratado das Grandes Virtudes”, 

quando fala a respeito da compaixão:  

 
 

“Compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo nem compartilhar suas 
razões, boas ou más, para sofrer; é recusar-se a considerar um sofrimento, 
qualquer que seja, o indiferente, e um ser vivo, qualquer que seja, como 
coisa.”  

 
 
Segundo Amorim e Silvério (2003), o papel do enfermeiro, numa UTI, fica 

mais claro sob alguns aspectos quando ele opta pelo cuidado e não pela cura, ou 

seja, quando ele não se torna “escravo” da tecnologia, mas aprende a usar a 

tecnologia a favor da harmonização do paciente, do seu bem-estar. Ele passa a 

valorizar a técnica por ela ser uma “aliada” na tentativa de preservar a vida e o bem-

estar do paciente.  

O cuidar em UTI também envolve uma ação interativa fundamentada nos 

valores e conhecimentos do ser que cuida para com o ser que é cuidado. Ele ativa 

um comportamento de compaixão, solidariedade, de ajuda, no sentido de promover 

o bem-estar do paciente, a sua integridade moral e a sua dignidade como pessoa 

(WALDOW, 2001). 

O desrespeito ao estatuto ético e aos compromissos nas relações entre os 

profissionais de enfermagem e seus clientes criam condições de arbítrio e violência 
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que levam ao desrespeito à condição e à dignidade humana, o que poderia ser 

entendido como “descuidado”.  

Silva (1996) afirma que as relações humanas são aprendidas na vivência e na  

construção diária. Corroboramos o que defende essa autora ao observarmos que, 

na práxis profissional, o desenvolvimento da competência do inter-relacionamento é 

fator preponderante no desenvolvimento das atividades profissionais.  

As relações pessoais dizem respeito à interação entre pessoas, envolvendo a 

compreensão entre elas, incluindo, nesse processo, a percepção do indivíduo, a 

possibilidade de conflitos e de indução de mudanças de valores e comportamentos 

(SILVA, 1996). 

Nas instituições hospitalares, a equipe de enfermagem presta assistência ao 

paciente em tempo integral e, por esse motivo, faz-se necessário que haja a 

passagem de plantão para dar continuidade ao serviço.  

Ao analisar a comunicação estabelecida nas passagens de plantão, alguns 

autores como Matheus et al. (1998) evidenciaram que os elementos não-verbais 

interferem na comunicação estabelecida nas passagens de plantão, verificando, em 

um estudo, divergências entre os relatos escritos e os falados, reiterando as 

considerações anteriores.  

Pirolo e Chaves (2002), avaliando o comportamento dos profissionais durante 

a passagem de plantão, identificaram que tais eventos não constituíram uma 

atividade grupal, pois os indicadores de comunicação ineficazes foram 

predominantes em relação aos eficazes, comprometendo a recepção de 

mensagens. 

Um outro estudo, realizado por Siqueira e Muto (1998), mostraram que ruídos 

e interferências atrapalham a passagem de plantão, provocando desconcentração 

dos profissionais, desatenção e possíveis falhas de compreensão. Verificaram que, 

nos horários de trocas de turnos, principalmente entre o diurno e vespertino, 

acontece um acúmulo de pessoas nas unidades hospitalares, dadas as visitas 

médicas, chegadas de pacientes do centro cirúrgico, dispensação de materiais e 

roupas, entrega de alimentos, além das visitas dos familiares. Esse trânsito de 

profissionais e visitantes provocava o aumento dos ruídos na comunicação e 

solicitações aos auxiliares de enfermagem e enfermeiros, interrompendo a 

passagem de plantão nas unidades.  
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A comunicação permite o desenvolvimento de uma rede de significados entre 

o paciente, a equipe, a família e a instituição. O que é comunicado, ou seja, o 

conteúdo, e a forma pela qual a comunicação ocorre, quer seja verbal, ou não, 

formam um importante eixo no vínculo que se estabelece (KNOBEL, 2008). 

A comunicação é uma competência necessária aos profissionais de 

enfermagem, os quais devem estar atentos aos conteúdos informativos e resultados 

do processo comunicativo. Constataram, também, que esses aspectos contribuíam 

para aumentar o tempo utilizado nos eventos, o qual excedia 12 minutos, gerando 

problemas trabalhistas na instituição. As horas extras, devido ao tempo despendido 

nas passagens de plantão, constituíram um sério problema da Enfermagem 

(STEFANELLI, 1993; SILVA; STACCARINI, 1990). 

Embora todos esses aspectos apontados devam ser devidamente abordados, 

neste estudo consideramos, de modo particular, a passagem de plantão da equipe 

de enfermagem realizada na terapia intensiva, à beira do leito do paciente, buscando 

compreender os seus sentimentos, diante desse procedimento.  

Sendo a passagem de plantão uma das rotinas utilizadas pela enfermagem 

no seu processo de trabalho, merece importante revisão, busca de aperfeiçoamento 

e concepção de novas propostas. Na minha prática hospitalar, tenho observado que 

vários esforços têm sido empreendidos no sentido de propor mudanças visando a 

uma melhoria na qualidade das informações contidas na passagem de plantão, no 

entanto não são tomadas iniciativas de “humanização” visando transformar a 

assistência e as práticas do cuidar em UTI. 

Como enfermeira assistencial na UTI, vimos observando a maneira como os 

pacientes se comportam durante essa fase do processo de trabalho da enfermagem. 

Alguns ficam calados, quietos, nada falam, nem perguntam. Talvez por entenderem 

ser um momento específico da equipe ou mesmo por se reconhecerem como 

incapazes de participar.   

São visíveis as expressões de ansiedade nos rostos, os olhos bem abertos, a 

inquietação expressa por movimentos de repetição no corpo (mexer a perna 

insistentemente), por exemplo. Alguns cumprimentam a equipe como um sinal de 

registrar a presença deles e o entendimento sobre o que vão tratar na passagem de 

plantão. Outros só levantam a cabeça e continuam a fazer a atividade em curso 

(dormir, assistir à TV). Ainda existem aqueles que cobrem os rostos, se fecham para 

as informações como se não quisessem ouvir, nem participar daquele momento.  
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Diante de tais sinalizações, partimos do pressuposto de que a passagem de 

plantão à beira do leito, da forma como se processa, traz mais constrangimento, 

mais sofrimento, do que alívio ao paciente. 

Sendo assim, este estudo tem a pretensão de compreender os sentimentos 

do paciente na UTI ao vivenciar a passagem de plantão à beira do leito, tendo a 

humanização como fio condutor.  

Em relação a esse procedimento, formulamos os seguintes questionamentos: 

o melhor local para a passagem de plantão seria à beira do leito? Seria uma atitude 

humanizante expor o paciente a essa abordagem? Quais sentimentos afloram no 

paciente por ocasião da visita à beira do leito?  

Portanto, estudar a passagem de plantão à beira do leito que é realizada na 

UTI e os sentimentos que envolvem o paciente nesse procedimento, constitui o 

objeto desta investigação. 

 Além desta introdução, a dissertação tem a seguinte organização: um capítulo 

contendo revisão da literatura sobre a Terapia Intensiva, Humanização na UTI e a 

teoria da dádiva, o capítulo seguinte traz uma abordagem dos procedimentos 

metodológicos, seguida de outro contendo revelações de pacientes no espaço da 

UTI e, finalmente, um capítulo conclusivo. 
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OBJETIVOS 
  “Perguntas a cada idéia: serves a quem?”  

 

Bertolt Bretch 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 Compreender os sentimentos de pacientes internados na UTI que 

vivenciam a passagem de plantão à beira do leito. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar os principais aspectos apreendidos pelos pacientes na 

escuta das falas dos profissionais durante a passagem de plantão. 

 Descrever as repercussões dessa escuta nos sentimentos desses 

pacientes. 
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REVISÃO DA LITERATURA 
“Para projetar o que quer que seja, primeiro é preciso ser: a essência precede 

a existência e a torna possível.” 

 

André Comte-Sponville 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Este capítulo trata dos fundamentos que irão dar suporte teórico à análise do 

estudo, compreendendo temáticas distintas e, ao mesmo tempo, inter-relacionadas. 

Inicialmente, faremos uma abordagem sobre a UTI desde seu surgimento, suas 

características específicas e o seu funcionamento, até o processo de trabalho da 

enfermagem na UTI, destacando a passagem de plantão como parte integrante e 

essencial deste processo. A seguir, discorremos a respeito da humanização na UTI, 

ressaltando sua necessidade e experiências que vêm sendo implementadas, no 

país. Por fim, traremos a teoria da dádiva de Marcel Mauss que se delineia como 

uma importante contribuição à compreensão dos sentimentos de pacientes, uma vez 

que o autor, ao abordar as relações interpessoais, assume uma postura 

antiutilitarista assentada no universalismo da tríade: dar-receber-retribuir. 

 

 

3.1 Terapia Intensiva e o trabalho da Enfermagem: situando a passagem de 

plantão 

  

As Unidades de Terapia Intensiva, como afirmado, anteriormente, são setores 

que se utilizam de alta tecnologia, capazes de oferecer ao paciente uma assistência 

mais especializada e rigorosa diante da sua gravidade. Mas, para vir a ser o que 

hoje representa no ambiente hospitalar, esse tipo de unidade vivenciou diversas 

etapas que construíram a sua história no mundo e no Brasil. 

 A UTI nasceu da necessidade organizacional dos profissionais de saúde para 

a realização da assistência a pacientes com alto grau de complexidade, visando ao 

atendimento e observação constantes em ambiente restrito e especializado. Trata-se 

de uma ideia antiga que começou a ser concretizada por Florence Nightingale ao 

isolar os doentes mais graves, durante a Guerra da Criméia, em 1854, e 

desenvolveu-se após a II Guerra Mundial e a Guerra da Coréia (LINO; SILVA, 2001). 

 Goldwalsser e David (2004, p. 08) dizem que o “reconhecimento histórico de 

que pacientes graves com doenças agudas seriam mais bem atendidos se 

estivessem agrupados em áreas específicas no hospital já eram identificados por 

enfermeiros”, sendo criados enfermarias de ressuscitação e cuidados mais 

intensivos aos soldados na Segunda Guerra Mundial. 
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 Dessa forma, concordamos com Vila e Rossi (2002) quando relatam que as 

UTIs passaram a ser repensadas e construídas, diante da necessidade de recursos 

humanos e materiais específicos para o tratamento de pacientes graves. 

 As atuais UTIs, por sua vez, têm origem nas salas de recuperação pós-

anestésica, onde os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, 

principalmente as neurocirurgias, tinham monitorizadas as suas funções vitais, 

merecendo destaque Walter Edward Dandy, neurocirurgião que estabeleceu o 

primeiro modelo de UTI nos Estados Unidos da América na década de 1930 e Peter 

Safar que foi o primeiro médico intensivista, participando da primeira UTI cirúrgica na 

cidade de Baltimore na década de 1960 (SOCIEDADE BRASILEIRA DA HISTÓRIA 

DA MEDICINA, 2007). 

 Na década de 1960, houve um rápido crescimento de unidades de cuidados 

intensivos em hospitais gerais e com esse crescimento vieram o desenvolvimento de 

tecnologias e o aumento da disponibilidade de aparelhos para medir, monitorar e 

regular os sistemas orgânicos, o que tornou os cuidados intensivos potencialmente 

mais amedrontadores, mais solitários, confusos e desumanizantes (HUDAK; GALO, 

1997). 

 No Brasil, as UTIs surgiram mais tardiamente e o pioneiro foi o Hospital Sírio-

Libanês no ano de 1971, quando inaugurou a primeira UTI, com dez leitos dando 

início a uma assistência mais especializada com a incorporação contínua de alta 

tecnologia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA MEDICINA, 2007). 

 A UTI, por ser um ambiente destinado ao atendimento de pacientes graves e 

denotar um duelo entre a vida e a morte, muitas vezes é estigmatizada, gerando 

concepções errôneas sobre a assistência e as atitudes da equipe, que apenas 

tentam empregar seu conhecimento técnico-científico e a tecnologia existente para 

manter a vida de pacientes.  

 Para Marques e Souza (2010), as UTIs são consideradas como locais 

destinados à prestação de assistência especializada aos pacientes em estado 

crítico. Para os pacientes aí internados, há necessidade de controle rigoroso dos 

seus parâmetros vitais e assistência de enfermagem contínua e intensiva.  

Apesar de toda a tecnologia empregada nas UTIs e, com isso, o 

melhoramento da assistência prestada, o índice de mortalidade ainda é elevado, o 

que criou o mito, para pacientes e familiares, de que a UTI está diretamente 
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relacionada à morte e a pacientes que não têm chance de recuperação (MARQUES; 

SOUZA, 2010). 

 Esse mito faz com que o processo de internação gere no paciente e na sua 

família reações psicológicas como o medo, a ansiedade, a insegurança, a angústia e 

complicações das mais indesejáveis, as quais podem atenuar ou mesmo anular os 

efeitos benéficos do tratamento intensivo.  

Existe uma intenção em pensar em tecnologias unicamente como 

equipamentos. Entretanto, Merhy et al. (2006) desfizeram este paradigma 

demonstrando que as tecnologias são mais que isso; são os saberes e que estes se 

configuram em elementos imprescindíveis para o desenvolvimento do trabalho em 

saúde, valorizando muito mais o uso das tecnologias leves. São estas que 

estabelecem os espaços intercessores, que se configuram nas relações entre o 

profissional de saúde e o usuário dos serviços de saúde, que deve ser o foco 

principal de nossa atenção.   

As tecnologias envolvidas no trabalho em saúde foram classificadas por 

Merhy em: leves (aquelas que se referem às relações tais como: produção de 

vínculo, acolhimento, autonomização e gestão como processo de governar 

pessoas); leve-dura (os saberes ou conhecimentos bem estruturados que atuam no 

processo de trabalho, como a clínica, a epidemiologia, os saberes específicos da 

administração como taylorismo, fayolismo e outros) e dura (que são os 

equipamentos tecnológicos, como as máquinas e equipamentos, normas e 

estruturas organizacionais). 

Estabelecendo correlação destes conceitos de Merhy et al. (2006, p. 120-

121), com o trabalho em saúde, afirmam que : 

 

 

O trabalho em saúde não pode ser globalmente capturado pela lógica do 
trabalho morto, expresso nos equipamentos e saberes tecnológicos 
estruturados, pois o seu objeto não é plenamente estruturado e suas 
tecnologias de ação mais estratégicas se configuram em processos de 
intervenção em ato, operando como tecnologias de relações, de encontros 
de subjetividades, para alem dos saberes tecnológicos estruturados. 
 

 

Em virtude de sua importância na organização emocional do paciente e de 

seus familiares, é imprescindível que o profissional intensivista conheça as reações 

psicológicas do paciente e da família, pois estas podem determinar o modo com que 
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os pacientes enfrentarão as situações impostas pela assistência na UTI e, com isso, 

possibilitar condutas e intervenções mais eficientes.  

 Independente da gravidade do estado clínico do paciente sabemos que a 

permanência do paciente na UTI compreende uma abordagem mais complexa, pois 

ultrapassa os limites fisiológicos reconhecidos pela equipe intensivista. Faz-se 

necessário reconhecer a importância e as peculiaridades desse setor, bem como 

reconhecer e aceitar que fatores emocionais permeiam e que a desinformação e 

falta de conscientização dos usuários podem gerar conflitos no âmbito emocional e, 

principalmente, psicológico, podendo dificultar a assistência prestada (PINA et al., 

2008).  

 Sabemos que as UTIs possuem rotinas diferenciadas das demais unidades 

hospitalares, sendo apontadas por alguns autores com rígidas e inflexíveis como a 

restrição do horário das visitas, uma vez que afastam o paciente do convívio familiar 

e do seu ambiente. Tal ponto de vista traz a abordagem da UTI como um local onde 

não acontece a humanização (NASCIMENTO; CAETANO, 2003). 

Na atualidade, vemos um panorama nas UTIs que nos conduz para a 

urgência da preocupação com o resgate da humanização. Há uma maior 

preocupação com o aperfeiçoamento da técnica, valorizando o modo-de-ser-

trabalho, em detrimento do modo-de-ser-cuidado (BOFF, 2004). 

 A humanização como parte intrínseca da assistência em enfermagem na UTI 

deve ser abordada não só como atendimento especializado e na ambiência como, 

muitas vezes, é tratada, mas também como acolhimento, autonomia dos sujeitos e 

familiar participante.  

 O acolhimento visa à escuta, à valorização das queixas do paciente/família, à 

identificação das necessidades, ao respeito às diferenças, enfim, é uma tecnologia 

relacional permeada pelo diálogo. O acolhimento gera as relações humanizadas 

entre quem cuida e quem é cuidado, visto que é uma ferramenta tecnológica 

imprescindível no cuidado em saúde. A incorporação do acolhimento, como 

tecnologia leve, no cuidado em saúde pelos trabalhadores desse setor, tende a 

sedimentar um trabalho de qualidade e com relações mais horizontalizadas 

(MATUMOTO et al., 2002).   

 O familiar participante garante a integração da rede social/familiar e 

equipe/profissional dos serviços de saúde sejam públicos ou privados, auxiliando na 

promoção da saúde do usuário. 
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 É perceptível que a assistência humanizada auxilia a recuperação dos 

pacientes por meio da minimização de sentimentos como o medo e a ansiedade e 

pela aceitação da condição de internação, percebendo, na experiência da UTI, um 

aprendizado e motivo para mudanças de valores e estilo de vida.  

Para conhecermos o trabalho da equipe de enfermagem da UTI, precisamos 

compreender o sentido de trabalho para a sociedade. Desde a antiguidade clássica, 

a sociedade é movida pelo trabalho e sempre teve duas vertentes, a elite, que fazia 

os trabalhos intelectuais; e o restante da população, que, reprimida por esse grupo, 

realizava os trabalhos considerados subalternos, rústicos, árduos (ORNELLAS; 

MONTEIRO, 2006). 

O processo de trabalho é a conexão dos meios de trabalho e dos objetos 

sobre o que incide um trabalho produtivo. E o produto não é só resultado e sim a 

condição para que aconteça o processo de trabalho (MARX, 1996). Sendo assim, 

processo de trabalho é uma prática social cujos elementos básicos são: os agentes, 

os objetos, os instrumentos, a atividade e a finalidade. Os agentes são aqueles a 

quem compreende a realização do trabalho; o objeto é aquilo que os trabalhadores 

querem transformar; os instrumentos são os meios que ajudam a trabalhar, ou seja, 

o saber técnico - cientifico; a atividade é a prática das técnicas (o trabalho diário); e 

a finalidade é a meta (MARX, 1996). 

O trabalho em saúde está caracterizado no âmbito da produção não material, 

pois ele mesmo se completa no ato de sua realização, e pode assumir formas 

diversas, desde um procedimento cirúrgico a cuidados clínicos (LEOPARDI, 1999). 

Durante o final do século XX, a organização da profissão fez com que o fazer 

da enfermagem passasse por uma transformação, a qual é marcada pela origem do 

processo de enfermagem que norteia as práticas e garante direitos e deveres tanto 

do paciente/cliente quanto do profissional.  

O processo de enfermagem consiste em uma ferramenta para qualificar a 

assistência e requer os subsídios tanto de um referencial teórico para a abordagem 

do processo saúde/doença, quanto de um contexto de trabalho que estimule e 

viabilize sua implementação, ou seja, requer uma equipe de enfermagem qualificada 

para a assistência; a supervisão do trabalho cotidiano como reflexão continua sobre 

a prática; a articulação e a integração dos componentes da equipe de enfermagem; 

e os recursos materiais e físicos adequados; enfim, um conjunto de ações de 
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planejamento e organização do trabalho, que, por sua vez, configuram o processo 

de trabalho gerencial (AZZOLIN, 2007). 

O processo de enfermagem entendido como um instrumento metodológico 

que possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer como os 

pacientes respondem aos problemas de saúde ou aos processos vitais, e determina 

que aspectos dessas respostas exigem uma intervenção, sugere a existência de 

alguns elementos que lhe são inerentes. Sob o ponto de vista do Conselho 

Internacional de Enfermeiras (ICN, 1996), esses elementos são: histórico (entrevista 

de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, prescrição de 

enfermagem e evolução de enfermagem.  

No ambiente hospitalar, onde a qualidade da assistência e o uso do processo 

de enfermagem são limitados por um fator determinante - o tempo - deve-se 

estabelecer prioridades de setores prioritários para se aplicar o processo 

primeiramente, bem como o modo de aplicá-lo para favorecer a aplicabilidade. 

Dentre os setores, a UTI merece um olhar diferenciado já que é onde se encontra 

pacientes que necessitam de uma maior atenção e atuação da equipe. 

Corrêa et al. (1991) relatam que o processo de enfermagem, na UTI, pode 

facilitar o planejamento dos cuidados, priorizando-os, individualizando-os, e 

promovendo melhoria da qualidade de assistência de enfermagem prestada aos 

clientes críticos. Felisbino (1994) recomenda que sejam utilizadas apenas três fases 

do processo de enfermagem: o histórico, a prescrição e a evolução, de modo a 

torná-lo metodologicamente viável. 

Para que o processo de enfermagem em UTI seja viável, há a necessidade de 

uma comunicação efetiva, já que a comunicação é essencial no processo de 

trabalho da enfermagem e representa mais de 70% do trabalho dos profissionais 

que atuam nessa área, sendo a passagem de plantão fundamental para a 

transferência de informações atualizadas acerca do cliente e da unidade em geral 

(ANDRADE et al., 2004). 

 A passagem de plantão, entrega de turno ou troca de turno, é uma prática 

realizada, principalmente, pela equipe de enfermagem objetivando transmitir 

informações objetivas, de forma clara e concisa sobre acontecimentos ocorridos 

durante um período de trabalho e que envolvem a assistência direta e/ou indireta ao 

paciente, bem como assuntos de interesse institucional.  
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 Para Silva e Campos (2007), a passagem de plantão é um exercício de 

comunicação entre a equipe de enfermagem, realizada para auxiliar a continuidade 

da assistência, envolvendo aspectos da comunicação, seja verbal ou escrita, 

podendo ser considerada como uma ação administrativa em função da assistência e 

do processo de trabalho em enfermagem.  

Segundo Nogueira (1998), a passagem de plantão é um mecanismo utilizado 

pela enfermagem para assegurar a continuidade da assistência prestada. Esse 

evento constitui uma atividade fundamental para a organização do trabalho. Na 

passagem de plantão, acontece a transmissão de informações entre os profissionais 

que terminam e os que iniciam o período de trabalho. Abordam sobre o estado dos 

pacientes, tratamentos, assistência prestada, intercorrências, pendências e 

situações referentes a fatos específicos da unidade de internação que merecem 

atenção especial. 

 Conforme Zoehler e Lima (2000), a passagem de plantão é o momento em 

que a equipe de enfermagem se reúne para realizar o relato sobre o estado de 

saúde de cada paciente, assim como alterações ocorridas durante um período de 

tempo e a identificação coletiva de necessidades que culmina no melhor 

planejamento e execução de medidas de enfermagem que possibilitam a eficácia do 

tratamento.  

O termo passagem de plantão tem sido utilizado para se referir ao momento 

em que a equipe de enfermagem transmite informações na troca de turnos de 

trabalho (ZOEHLER; LIMA, 2000). Esse momento ainda pode ser utilizado para 

discutir questões administrativas e como um momento de desenvolver a educação 

continuada com todos os membros da equipe (SILVA; CAMPOS, 2007). 

A passagem de plantão é uma atividade dinâmica e cabe ao enfermeiro 

coordená-la e planejá-la, pois se trata de uma forma rápida de transmitir, receber e 

delegar atribuições, podendo também, dependendo do modo que é conduzido, levar 

o paciente a cooperar, contribuindo para um melhor atendimento de enfermagem.  

Essa prática utiliza-se da comunicação como instrumento básico de 

enfermagem, favorecendo o compartilhamento de informações. Por sua vez, essas 

informações se constituem por dados (registro de fatos) ordenados de forma 

coerente e significativa para fins de compreensão e análise (PERES; LEITE, 2005). 
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 Aspectos da organização do trabalho, infraestrutura e comportamento da 

equipe também são mencionados como capazes de interferir no andamento e êxito 

da passagem de plantão (SILVA; CAMPOS, 2007). 

 No intuito de superar as dificuldades encontradas, ao longo dos anos, os 

enfermeiros procuraram adaptar a passagem de plantão à suas necessidades e 

condições, buscando atingir o ideal. O Quadro 1 apresenta os principais tipos que 

surgiram durante os anos. 

 

Quadro 1. Tipos de passagem de plantão.  

Tipo de 
Passagem de 

Plantão 

Descrição 

 

 

 

 

Por tarefas 

 Adotada, entre as décadas de 1970 e 1980, os auxiliares de 
enfermagem informavam sobre as atividades realizadas ao 
colega que prosseguia no plantão seguinte, com as mesmas 
tarefas. 

 Os enfermeiros comentavam a respeito do estado, assistência 
prestada e intercorrências de todos os pacientes, geralmente 
isoladamente, sem compartilhar as informações com os 
auxiliares de enfermagem. 

 Pontos negativos: os enfermeiros tinham os horários de saída 
atrasados devido ao grande número de informações referentes 
aos inúmeros pacientes; a equipe não tinha conhecimento sobre 
a assistência integral realizada ou necessária aos pacientes, 
pois as informações não eram compartilhadas. 

 Pontos positivos: mantinham-se regularidade no horário da 
saída e entrada dos profissionais de enfermagem. 

 
 
 
 
 
 

Em sub-grupos 

 Unidades cujos pacientes seriam sempre cuidados pelos 
mesmos enfermeiros e auxiliares de enfermagem de cada turno 
até sua alta, compondo uma equipe de cuidadores entre turnos, 
a qual denominamos de escala fixa. 

 Esse tipo de escala possibilitou facilitar e agilizar a 
assistência, dado o conhecimento das individualidades dos 
pacientes pelos cuidadores, bem como, das respectivas 
patologias e tratamentos.  

 Pontos positivos: diminuição de informações a serem 
transmitidas e do tempo para a passagem de plantão. 

 Pontos negativos: dificuldades na ordenação dos auxiliares 
para a passagem de plantão, além do fato de alguns auxiliares 
se ocuparem com atividades, postergando a passagem de 
plantão. 
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Em grupo 

 Modalidade adotada na década de 1990, constava da 
estratégia da passagem de plantão sob forma de reunião no 
posto de enfermagem, da qual participavam auxiliares de 
enfermagem e enfermeiros do turno que iniciava e do que 
terminava o período de trabalho. 

 Os auxiliares faziam um relato sobre o período, pautando a 
assistência prestada, enquanto os enfermeiros faziam 
complementações. 

 Pontos negativos: passagens de plantão prolongadas, o que 
ocasionava descontinuidade na prestação da assistência 
durante o tempo destinado à passagem de plantão, uma vez 
que todos os membros da equipe estavam envolvidos, 
ocasionando insatisfação dos clientes.  

 Pontos positivos: todos os membros da equipe eram 
informados, sobre os pacientes internados, mesmo sabendo-se 
que cada um seria responsável por uma parcela deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro tipo 

 A equipe deveria realizar a assistência planejada, transferindo 
a outra equipe apenas o que não conseguiu realizar. 

 As informações resumiam-se em pendências e 
intercorrências, uma vez que a escala fixa, seria mantida, 
assegurando o conhecimento dos pacientes pelos auxiliares e 
enfermeiros. 

 O enfermeiro inicia o plantão, reunido, individualmente, com 
cada auxiliar de enfermagem, tendo em mãos o prontuário e o 
Plano de Passagem de Plantão, instrumento desenvolvido para 
esse fim. Faz a revisão das anotações ocorridas no plantão 
anterior, priorizando as pendências identificando os casos 
graves e as necessidades de condutas imediatas. 

 Cerca de trinta minutos antes do término do plantão, o 
enfermeiro, novamente, reunido com cada auxiliar, avalia os 
procedimentos e as anotações realizadas no turno. As ações 
questão em andamento ou as que não puderem ser 
concretizadas são transferidas para o próximo turno e 
registradas como pendências no Plano de Passagem de 
Plantão, além de observações importantes sobre cada 
paciente. 

 Pontos positivos: os enfermeiros conseguiram organizar 
melhor o trabalho, principalmente referente ao atendimento de 
prioridades; os registros passaram a ser revisados pelas 
equipes, diminuindo as falhas; atingiu-se o objetivo do 
cumprimento de horário. 

 Pontos negativos: resistência dos enfermeiros na adesão 
imediata da nova estratégia de transmissão de informações, 
pois alguns consideravam imprescindível um repasse verbal de 
informações ao colega, o que foi sendo adaptado com o tempo. 

Fonte: Adaptado de: SIQUEIRA; KURCGANT, 2005. 
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Ressaltamos que cabe ao enfermeiro a eleição da forma mais adequada para 

sua equipe realizar a passagem de plantão, dependendo do setor de trabalho e das 

condições clínicas dos pacientes. 

Carvalho (1993) afirma que a passagem de plantão tem o objetivo de garantir 

o fluxo de informações durante um turno de 24 horas, de modo a evitar que a 

assistência de enfermagem fique ameaçada. A passagem de plantão, quando 

realizada de forma efetiva, pode trazer enormes benefícios para a instituição, para o 

paciente e para todos os profissionais envolvidos, garantindo a continuidade do 

cuidado. 

 Silva e Campos (2007) procedendo a uma revisão de literatura acerca da 

temática, identificaram os principais aspectos que devem ser abordados na 

passagem de plantão: se o exame foi realizado ou não; condições gerais de saúde 

e/ou sua alteração e a conduta proposta; se o paciente está recebendo algum 

preparo para procedimentos que serão feitos e andamento dos mesmos; presença 

de soros, drenos, sondas; modo de transporte (maca, cadeira, deambulando); 

informações sobre o material usado e a ser reposto, bem como condições dos 

equipamentos. 

 

3.2 A humanização na Unidade de Terapia Intensiva 

  

A temática humanização do atendimento em saúde mostra-se relevante no 

contexto atual, uma vez que a constituição de um atendimento calcado em princípios 

como a integralidade da assistência, a equidade, a ética, a participação social do 

usuário, dentre outros, demanda a revisão e reavaliação das práticas cotidianas, 

com ênfase na criação de espaços de trabalho menos alienantes que valorizem a 

dignidade do trabalhador e, principalmente, do usuário (CASATE; CORREA, 2005). 

A mercantilização da saúde determinou, de certa forma, a descaracterização 

do objetivo primordial dos profissionais da área, que significa, em sentido amplo, a 

manutenção dos indivíduos em condições plenas de exercer suas atividades 

cotidianas, independente de quais sejam (ALMEIDA, 2006). 

Nos últimos anos, a questão da “humanização” ganhou relevância em 

diferentes áreas da vida social. Na área da saúde, a expressão humanização tem 

sido usada em diferentes áreas e com significados variados (PUCCINI; CECILIO, 

2004). De forma geral, o termo é usado para designar questões éticas envolvidas no 
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ato de cuidar da pessoa enferma, para a melhoria das relações entre profissionais 

de saúde e clientes, com um enfoque nas relações entre os seres envolvidos no 

processo e às condições de trabalho em saúde (MINAYO, 2004; PESSINI; 

BERTACHINI, 2004).  

 O avanço científicos e tecnológicos que aconteceram na saúde têm 

contribuído para a redução do número de morbimortalidade, aumento da expectativa 

de vida e otimização das atividades técnicas dentro de uma UTI. Mas, apesar da 

importância desse fato, esse progresso não tem assegurado uma assistência 

voltada aos valores humanos. 

 Considerado como um dos fatores desencadeantes para a desvalorização do 

cuidado centrado nos valores humanos, a formação médica tem priorizado a 

especialização dos mesmos e, com isso, o melhor preparo dos profissionais, cada 

vez mais capacitados e habilitados a oferecer o melhor tratamento e consequente 

recuperação ou cura do paciente. No entanto, tal formação tem deixado a 

singularidade do paciente (seus valores, crenças, sentimentos e emoções) em 

segundo plano, em detrimento do “fígado doente” ou da “função renal prejudicada”, o 

que tem comprometido significativamente o atendimento humanizado e de boa 

qualidade nas instituições de saúde.  Sendo assim, podemos afirmar que o 

paradigma biomédico sobrepõe, em muitas situações, ao cuidado humanizado, 

valorizando as Ciências Biológicas (MALDONATTO; CANELLA, 1998). 

 Assim como na formação médica, no ensino da enfermagem, há o predomínio 

do ensino que prima, tradicionalmente, pela técnica mecanicista, onde ocorrem 

dicotomias entre prevenção e cura, trabalho manual e intelectual, teoria e prática, as 

quais são reforçadas havendo perda da totalidade (MOREIRA, 2002). Devemos 

relembrar que o objeto de trabalho da enfermagem é o cuidar, sendo a humanização 

um fator intrínseco. Segundo Boff (2004, p.33): 

 
[...] cuidar é mais do que um ato ou momento de atenção zelo e desvelo. É 
uma atitude. E por atitude, nessa situação, entende-se a força geradora de 
muitos atos que expressam a preocupação, a responsabilização radical e a 
aproximação vincular com o outro. Cuidar, portanto, configura uma atitude 
que possibilita a sensibilidade para com a expressão humana, 
reconhecendo o outro como pessoa e sujeito [...]   
 
 

Importante ressaltar que, além do modelo biomédico que influencia os 

relacionamentos entre equipe de saúde e clientela, há outros elementos que 

medeiam tal relação. O campo da saúde brasileira vem sendo alvo de uma política 
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mundial que podemos considerar desumana. O modelo neoliberal com foco na 

redução de custos configura uma diminuição de investimentos nos serviços públicos 

da saúde.  

Todavia, tem-se, no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), que vai de 

encontro ao modelo neoliberal e que, na última década, investiu em programas e 

políticas de humanização resistindo, desse modo, ao modelo neoliberal.  

Visando a uma mudança desse panorama, o Ministério da Saúde cria, em 

2001, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), 

com o objetivo de humanizar a assistência hospitalar prestada aos pacientes 

atendidos nos hospitais públicos. Em 2003, juntamente com os demais programas 

de humanização preexistentes, o PNHAH transforma-se em uma Política Nacional 

de Humanização, o HumanizaSUS, abrangendo a saúde pública como um todo, na 

tentativa de melhorar a qualidade e eficácia dos serviços prestados pelas instituições 

de saúde.  

O aspecto humano do cuidado é um dos mais difíceis de ser implementado, 

principalmente quando se trata de UTIs, onde a rotina diária e a complexidade do 

ambiente, tanto físico quanto funcional, fazem com que os membros da equipe 

esqueçam-se da importância do toque e da comunicação com o ser humano que 

está sua frente (VILA; ROSSI, 2002).  

Algumas características peculiares de uma UTI são: o ambiente permeado 

por tecnologia de ponta, situações iminentes de emergência e necessidade 

constante de agilidade e habilidade no atendimento ao cliente. 

A humanização do atendimento em saúde depende das condições de 

trabalho do profissional dessa área, bem como de sua competência e habilidades 

técnicas, inclusive no âmbito das relações humanas. Portanto, a humanização no 

cuidar em enfermagem é indispensável para estabelecer a interação e o 

relacionamento com os usuários dos serviços de saúde, incluindo os seus familiares 

e os profissionais de saúde (SILVA; SANTOS, 2010). Nesse sentido, a humanização 

torna-se um processo que envolve todos os membros e as ações da equipe na UTI. 

A responsabilidade da equipe se estende à avaliação das necessidades da família, 

ao grau de satisfação destes sobre os cuidados realizados, além da preservação da 

integridade do cliente como ser humano (BERGAMINI, 2008). 

A humanização em ambientes considerados hostis e agressivos, como as 

UTIs e serviços de emergência, tem sido preocupação dos profissionais que vivem 
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nesses cenários cotidianamente. Considerando que, em sua maioria, as pessoas 

não estão preparadas para enfrentar a internação nessas unidades, os profissionais 

devem se empenhar em ajudar na aceitação e adaptação do paciente, além de 

apoiar a família.  

No mesmo entendimento, ressaltamos que o cuidado envolve 

verdadeiramente uma ação interativa, entre a pessoa que cuida e a que é cuidada 

(SANTOS et al., 2004; VILA; ROSSI, 2002). Na verdade, o ato de cuidar, de assistir, 

implica afeto, sensibilidade, solidariedade, compaixão, doação, entre outras 

características pertinentes ao humanizar em saúde. 

Destarte, quando a essência do cuidar e do humanizar está presente nas 

ações dos profissionais, o paciente percebe que os sentimentos de satisfação 

superam os de insatisfação no enfrentamento da doença e dos mecanismos 

empregados para derrotá-la. 

Para a implementação do cuidado com ações humanizadoras precisamos 

valorizar a dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão de 

instituições que oferecem serviços na área de saúde como os hospitais. 

Consideramos importante fortalecer o trabalho em equipe multiprofissional, fomentar 

a construção de autonomia e participação dos sujeitos, fortalecer o controle social, 

democratizar as relações de trabalho e valorizar os profissionais de saúde 

(OLIVEIRA; COLLET, 2006). 

 O conceito de humanização pode ser traduzido como uma busca incessante 

do conforto físico e psíquico e espiritual do paciente, família e equipe. No contexto 

hospitalar, Mezomo (1980, p.06), ao discutir o que é a humanização do hospital, 

entende que:  

 

“humanizar significa agir sobre a sua administração e o seu funcionamento, 
bem como a atitude do pessoal face ao enfermo, com o objetivo de 
proporcionar- lhe um ambiente físico e social tão agradável quanto 
possível, ressaltando os dissabores inevitáveis de seu tratamento”. 
 

 

Villa e Rossi (2002, p.138) entendem que “humanizar é uma medida que visa, 

sobretudo, tornar efetiva a assistência ao indivíduo criticamente doente, 

considerando-o como um ser biopsicossocioespiritual.” 

Resumidamente, a humanização em UTI representa um conjunto de 

iniciativas que visa à produção de cuidados em saúde capaz de conciliar a melhor 
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tecnologia disponível com promoção de acolhimento e respeito ético e cultural ao 

paciente, de espaços de trabalho favoráveis ao bom exercício técnico e à satisfação 

dos profissionais de saúde e clientes (DESLANDES, 2004). 

A humanização em Terapia Intensiva surge na tentativa de melhorar a 

assistência prestada a pacientes críticos e seus familiares e, também, as condições 

de trabalho da equipe multidisciplinar atuante em CTI. Para Santos et al. (1999, 

p.28): 

 
A equipe multiprofissional que atua nas UTIs é composta por: Médicos 
Intensivistas, responsáveis pela assistência médica durante a permanência 
do paciente na UTI, que, juntamente com o médico responsável pela 
internação do paciente, elabora um plano para diagnóstico e tratamento; 
Enfermeiras são responsáveis pela avaliação e elaboração de um plano de 
cuidados de enfermagem individualizado e sistematizado. A equipe 
multidisciplinar da UTI ainda é composta por Auxiliar de Enfermagem, 
Agente de Transporte, Auxiliar Administrativo, Auxiliar e Higiene Hospitalar, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas e Voluntárias. 

 
 

Logo, dentro de uma UTI, o cuidar deve ser sinônimo de cuidado humanizado, 

mas tal realidade nem sempre é encontrada. O cliente da UTI precisa de cuidados 

de excelência, dirigidos não apenas para os problemas fisiopatológicos, mas 

também para as questões psicossociais ambientais e familiares que se tornam 

intimamente ligadas à doença física (BERGAMINNI, 2008).  

Ressaltamos que essa equipe multidisciplinar está unida por um objetivo 

comum e que, para alcançar tal objetivo, é necessário trabalhar em sintonia, 

complementando suas ações, discutindo e alcançando, sempre que possível, uma 

conclusão comum. 

 

3.3 A Teoria da Dádiva 

 

A teoria da dádiva foi sistematizada por Mauss num ensaio clássico intitulado 

Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas, publicado, 

inicialmente, no ano de 1924, e que se encontra reproduzido numa coletânea 

organizada por Georges Gurvitch intitulada Sociologia e Antropologia. O sociólogo 

francês escreveu, nessa obra, sobre as relações sociais, jurídicas e econômicas das 

sociedades arcaicas – polinésios e melanésios (habitantes da orla do pacífico), e os 

povos no noroeste americano. Mauss se dedica à compreensão das associações 
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humanas, não restritas a determinantes particulares, a exemplo de fatores políticos, 

econômicos e/ou culturais (MARTINS; CAMPOS, 2006). 

Para Almeida (2006), na referida teoria científica, o autor relata o sistema de 

trocas, complexo mecanismo de prestações e contraprestações, existentes nessas 

sociedades, destacando o caráter voluntário e, paralelamente, obrigatório, vinculado 

àquelas trocas, que, quase sempre, circulavam sobre a forma de presentes/ dádivas. 

A oferta generosa de presentes pressupunha a obrigação de retribuição. A prática 

de intercâmbio sóciocultural caracterizava-se pela presença dos atores coletivos que 

podiam ser pessoas, clãs, famílias e tribos. Os presentes eram trocados em 

situações de confronto entre os grupos e chefes, ou ambos, sendo a oposição 

realizada no sentido de desafiar quem seria o mais generoso na oferta deles 

(MAUSS, 1988). 

O paradigma da dádiva está relacionado a um complexo sistema de trocas 

estabelecido entre as tribos das sociedades arcaicas, constituindo o fato social total, 

de caráter voluntário e, ao mesmo tempo, obrigatório. A circulação de bens era 

constituída por bens materiais( objetos, bens preciosos, alimentos) e não-materiais 

(amabilidades, festins, ritos) (CAILLÉ, 2002).  

As trocas não eram apenas de bens materiais ou econômicos, circulavam 

também as delicadezas, os ritos, os serviços e as festas, atribuindo um caráter 

simbólico à dádiva. Pautado nesse aspecto, o questionamento supremo de Mauss 

era: qual a força existente no presente oferecido ao outro, que faz com que, quem 

recebe, o retribua?  

Neste ensaio, apoiando-se nas colaborações de etnólogos e antropólogos, 

ele procurou demonstrar que os fenômenos do Estado e do mercado não são 

universais. Não há, segundo ele, evidências da presença deles nas sociedades 

tradicionais, mas, apenas, em sociedades mais complexas como as modernas. 

Porém, em todas as sociedades já existentes na história humana - 

independentemente de nos referirmos àquelas tradicionais ou modernas - é possível 

observar, diz ele, a presença constante de um sistema de reciprocidades de caráter 

interpessoal. Esse sistema, que se expande ou se retrai a partir de uma tríplice 

obrigação coletiva de doação, de recebimento e devolução de bens simbólicos e 

materiais, é conhecido como dom ou dádiva (MAUSS, 2003). 

Nas tribos do Noroeste americano, o sistema de trocas era denominado de 

Plotach, significado pelo próprio Mauss como alimentar, consumir , e o Kula. O 
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primeiro sistema era exclusivo desses povos e se caracterizava pela rivalidade e 

antagonismo. O Kula estava relacionado ao comércio intertribal. (MAUSS, 1988). 

No Plotatch, o enfrentamento entre as tribos realizava-se através da 

destruição das riquezas com o objetivo de atingir o chefe rival. Mauss denominou 

esses enfrentamentos como prestações totais do tipo agonísticas, ou seja, lutas pela 

preservação da vida. O outro sistema de trocas, o Kula, foi denominado pelo próprio 

Mauss de “grande plotatch” quando os homens se lançavam à maré espalhavam-se 

pelas ilhas Trobiand realizando comércio intertribal. As tribos trocavam objetos, bens 

preciosos, comidas, festas inclusive homens e mulheres. Esse comércio se 

distinguia de trocas simples por conservar a característica de superioridade de uma 

tribo sobre a outra, mesmo que falseada sob a forma de desinteresse aparente. 

Entre os polinésios, a rivalidade não era acentuada, permanecendo os 

princípios do plotatch. Entre esses povos, os rituais de troca são contratos entre 

tribos e clãs, quando se reuniam seus homens, mulheres e crianças. 

Ao definir a dádiva a partir da universalidade de uma tripla obrigação de dar, 

receber e retribuir, que seria anterior aos interesses contratuais e às obrigações 

legais, ele afirma uma hipótese muito ambiciosa, que permite colocar sob novas 

perspectivas o debate teórico moderno e as implicações disciplinares em torno do 

social (MARTINS; CAMPOS 2006). 

Estudando a respeito da teoria da dádiva podemos inferir que Mauss reuniu 

as principais peças de uma teoria da reciprocidade: a dádiva, a obrigação de 

retribuir, o prestígio e a presença do terceiro, esse elemento que era “a única 

obscuridade da teoria indígena”. O referido autor convence-se da ideia de que o 

ciclo das dádivas leva à obrigação de retribuir. No entanto, essa obrigação supõe 

uma estrutura fundamental de simetria entre as dádivas ou necessita que se recorra 

a um terceiro elemento, seja ele uma pessoa ou um símbolo. 

No âmbito da enfermagem, o paradigma da dádiva encontra lugar de 

destaque, pois podemos perceber com clareza a circulação de “bens” simbólicos 

existentes entre a equipe de enfermagem e o paciente que vivencia um período de 

hospitalização. 

O medo do desconhecido, a mudança de ambiente e de papéis, além das 

incertezas que gravitam em torno do diagnóstico médico, suscitam, à equipe de 

enfermagem, doação, atenção, respeito, solidariedade, confiança, compromisso, 

tolerância, acolhimento, entre outros. 
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Para Mauss, as prestações primitivas revestem a forma de dádivas, de 

presentes, reguladas por três obrigações interligadas: dar, receber, retribuir. Dar é 

uma obrigação, sob a pena de provocar uma guerra. Cada uma dessas obrigações 

cria um laço de energia espiritual entre os atores da dádiva. A retribuição da dádiva 

seria explicada pela existência dessa força, dentro da coisa dada: um vínculo de 

almas, associado de maneira inalienável ao nome do doador, ou seja, ao seu 

prestígio. A essa força ou ser espiritual ou à sua expressão simbólica ligada a uma 

ação ou transação, Mauss dará o nome polinésio de mana (MAUSS, 1988). 

Em primeiro lugar, Mauss mal resolve qualificar de “troca” as relações que 

está analisando. De um lado, ele encontra, nas sociedades indígenas, formas de 

troca que não correspondem “à nossa”, no sistema ocidental. 

 

Descreveremos os fenômenos de troca e de contrato nessas sociedades 
que são, não privadas de mercados econômicos como se afirmou – pois o 
mercado é um fenômeno humano que, a nosso ver, não é alheio a 
nenhuma sociedade conhecida –, mas cujo regime de troca é diferente do 
nosso (Idem, p.188). 

 

 

Mauss identifica nas prestações totais das sociedades antigas ou primitivas 

uma forma de relação que ele chama de “dádiva-troca” e que se diferencia da troca 

mercantil, na medida em que associa uma moral, um valor ético, à transação 

econômica.  

Para Vilar (2009), o sistema da dádiva determina um circuito de trocas de 

bens matérias simbólicos sustentado no espírito da reciprocidade, não embasado 

pelo valor mercadológico de quantidade e equivalência, e continua, até os dias de 

hoje, estruturando as relações entre as pessoas. Dessa forma, tem um caráter 

universalizante e organizativo do social.  

Martins e Campos (2006, p.31) nos fala a respeito da reciprocidade: “o dom 

existe enquanto for aceita a possibilidade de falha na reciprocidade, e que esta 

aceitação constitui o símbolo da generosidade e desinteressamento”.  

Sendo assim, Mauss diferencia essas dádivas de presentes, bens e símbolos 

da troca utilitarista. Para o autor, não são os indivíduos e sim as coletividades que 

mantêm obrigações de prestações recíprocas, mediante os grupos familiares, 

comunitários ou mediante seus chefes no caso do potlach: “Em primeiro lugar, não 

são indivíduos, são coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam 
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[...]” (MAUSS, 1988, p. 190). Nessas prestações, existem misturas entre almas e 

coisas, entre riquezas materiais e espirituais, ao passo que, nas sociedades 

modernas, direitos reais e direitos pessoais, material e espiritual, são muito bem 

separados. Assim, ele descreve as oferendas mútuas:  

 
 
Ademais, o que eles trocam não são exclusivamente bens, riquezas, bens 
moveis e imóveis, coisas úteis economicamente. São, antes de tudo, 
amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, 
danças, festas [...].(Idem, ibidem).Trata-se, no fundo, de misturas. 
Misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as coisas nas almas (Idem, 
p. 212). 

 
 
 

 A teoria da dádiva nos revela, portanto, que a necessidade de relacionamento 

entre as pessoas é inerente à condição humana de ser societário, e que, para 

permitir que as relações sociais ocorram, os seres humanos se dispõem a doar-se 

em forma de presentes ou atitudes, na intenção de obter em troca alguma 

sinalização de que foram percebidos e aceitos, e, na sequência, retribuir a doação 

de maneiras diversas, simétricas ou não-simétricas. Todo o processo da teoria da 

dádiva ou prestações totais só é possível através do relacionamento interpessoal e 

da comunicação entre os indivíduos, proporcionando a mobilização de um conjunto 

amplo e complexo, traduzindo a ideia da sociedade como um fato social total 

(MARTINS; FONTES 2004). 
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O CAMINHO PERCORRIDO 
“Caminhante, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar.” 

 

Antônio Machado 
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4 O CAMINHO PERCORRIDO 

 

4.1 As escolhas metodológicas 

 

A metodologia é o caminho percorrido, a fim de obtermos respostas às 

indagações propostas na investigação científica. Não está restrita ao conjunto de 

técnicas e procedimentos para coleta de dados empíricos; é algo mais amplo, 

indicando um processo de construção, mobilização da cognição humana em busca 

da compreensão da realidade social (GONSALVES, 2003). 

A presente pesquisa trata-se de um estudo analítico, de abordagem 

qualitativa sendo do tipo descritivo exploratório. A pesquisa qualitativa busca 

analisar e interpretar questões descritivas de maneira mais profunda, ao procurar 

descrever a complexidade do comportamento humano (MARCONI; LAKATOS, 

2002). 

Para Minayo (2004), a metodologia qualitativa analisa o fenômeno 

saúde/doença como um processo permeado de elementos culturais, sociais e 

econômicos, sendo compreendido e vivenciado diferentemente pelos vários atores 

que dele participam. Assim, o sucesso ou não de determinado serviço, ação ou 

programa também está relacionado a determinados valores, ideologias, posições de 

classe, status, crenças de seus usuários, comunidade e agentes. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2002), estudos exploratórios têm a 

finalidade de descrever completamente determinado fenômeno, tornando-o familiar 

aos olhos do pesquisador. O estudo descritivo, por sua vez, tem a finalidade de 

observar, descrever e documentar os aspectos da situação estudada (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

Para viabilizar o estudo, utilizamos como recurso metodológico a técnica de 

entrevista semiestruturada com roteiro contendo questões abertas (APÊNDICE A).  

A entrevista é uma forma de abordagem técnica que vem sendo bastante 

utilizada quando o pesquisador procura as informações contidas nas falas dos 

atores sociais que estão envolvidos no estudo. Pode ser entendida como uma 

conversa amiúde entre duas pessoas, com propósitos bem delineados (MINAYO, 

2004).  

Segundo Gil (2002), a entrevista é uma técnica em que o pesquisador se 

encontra frente ao pesquisado interrogando-o diretamente, com o objetivo de obter 
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dados de interesse ao estudo, delineando-se, portanto, como forma de interação 

social. 

Para May (2004), a entrevista semiestruturada reúne características da 

entrevista estruturada e não-estruturada ou focalizada, caracterizada por questões 

especificadas, estando o entrevistador mais livre para ir além das respostas, 

existindo maior liberdade na abordagem do tema proposto. O entrevistador dispõe 

de mais espaço para investigar, cautelosamente, além das respostas 

O estudo contou com a participação de 10 pacientes que estiveram 

internados na UTI durante o período da coleta de dados, sendo 6 mulheres e 4 

homens. Os participantes do estudo foram selecionados de acordo com os seguintes 

critérios: ter idade mínima de 18 anos; ter estado internado na UTI por, pelo menos, 

24 horas; ter presenciado, no mínimo, três passagens de plantão da equipe de 

enfermagem durante a internação, estar em plena consciência, além de apresentar 

condições vocálicas e respiratórias de responder às perguntas propostas. Foram 

critérios de exclusão pacientes com demência e que tiveram episódios de 

desorientação durante a internação na UTI. 

De acordo com Minayo (2004, p.22): “o dimensionamento da quantidade de 

entrevistas a serem realizadas em uma pesquisa de abordagem qualitativa, deve 

seguir o critério de saturação”. Segundo a referida autora, entende-se por saturação 

o reconhecimento pelo pesquisador de que conseguiu entender a lógica interna dos 

sujeitos em estudo.  

Para Pope e Mays (2009), a representatividade estatística não é normalmente 

buscada na pesquisa qualitativa. De forma similar, o tamanho das amostras não é 

determinado por regras difíceis e inflexíveis, mas por outros fatores, como a 

profundidade e a duração requeridas para cada entrevista e a possibilidade de ela 

ser efetivada por um único entrevistador.  

O espaço da investigação constituiu-se de um hospital da rede privada de 

saúde da cidade de Natal-RN. Trata-se de um hospital de médio porte composto de 

126 leitos distribuídos nos setores de clínica médica e cirúrgica, unidades de terapia 

intensiva, unidade de hemodiálise, pronto socorro com atendimento nas áreas de: 

clínica médica, cardiologia, neurologia e ortopedia. Atende exclusivamente adultos 

contando ainda com centro cirúrgico, setor de imagem diagnóstica com 

ultrassonografia, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva, setor de 

hemodinâmica e terapia hiperbárica. O local foi escolhido devido ao fácil acesso 
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visto que a pesquisadora trabalhou na instituição durante nove anos e seis meses, 

tendo se desligado pouco tempo antes do início da coleta de dados. 

A coleta de dados foi iniciada após autorização da instituição hospitalar onde 

foi desenvolvida a pesquisa, bem como da emissão do parecer favorável à 

realização do estudo, sob protocolo nº 290/2011, pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ANEXO A). O período da 

realização da coleta de dados transcorreu nos meses de julho e agosto do corrente 

ano. 

O processo da coleta de dados ocorreu da seguinte maneira: os pacientes 

foram abordados após a alta da UTI, no seu setor de destino (quarto privativo). No 

primeiro contato era feita a apresentação sumária dos objetivos do estudo, marcado 

um dia e horário para a entrevista, de acordo com a conveniência do paciente. 

Nesse momento, também fazíamos a entrega do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), para que o paciente tivesse tempo de ler e tomar a decisão 

quanto a sua participação na pesquisa. 

No dia da entrevista, era solicitado ao paciente o seu consentimento para 

participar do estudo através da assinatura do TCLE, feita após alguns 

esclarecimentos de dúvidas caso existissem; sempre deixando clara a sua total 

liberdade de não participar, se esse fosse o seu desejo. Após a assinatura do termo, 

eram realizadas as entrevistas que foram gravadas com aparelho de MP3 para 

facilitar a posterior transcrição.  

Após essa etapa de transcrição das falas, demos seguimento ao estudo 

pormenorizado das unidades de significação emergindo de seus conteúdos, dois 

grandes grupos temáticos, assim nominados: sentimentos de pacientes durante a 

passagem de plantão à beira do leito, e aspectos relevantes da internação na UTI. 

Como fio condutor do estudo, elegemos a humanização e, para melhor 

compreensão das falas dos entrevistados, encontramos suporte na teoria da dádiva, 

elaborada por Marcel Mauss, conforme se encontra explicitado ao longo do estudo.  

Portanto, o material empírico, resultante das entrevistas, forneceu os 

elementos essenciais para a definição e construção do capítulo referente à análise. 

Esta foi ancorada em autores que se ocupam da humanização em si como, 

Leonardo Boff, André Comte-Sponville, outros que trabalham a humanização na 

saúde como Elizabeth Kübler Ross, Maria Júlia Pais da Silva, Suely Ferreira 
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Deslandes, Vera Regina Waldow, e ainda Elias Knobel que aborda a temática da 

UTI.  

No que diz respeito aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos, seguimos as Diretrizes e Normas Regulamentadoras da Pesquisa, 

aprovadas pelo Conselho Nacional do Ministério da Saúde, conforme Resolução 

nº196/96 (BRASIL, 2000). O referido documento é pautado em normas 

internacionais que visam assegurar os direitos e deveres da comunidade científica, 

dos sujeitos da pesquisa, como também do estado. Essa resolução contempla os 

quatro princípios básicos da bioética: a autonomia, não-maleficência, beneficência e 

justiça.  

 

4.2 Os participantes da pesquisa 

 

  Algumas dificuldades foram encontradas para a aquisição de participantes 

que estivessem incluídos nos critérios prédeterminados no estudo. Alguns aceitaram 

participar, embora não se encontrassem em condições clínicas de serem 

entrevistados. Deixamos, porém, aqui registrada a disponibilidade e interesse 

demonstrado por todos os que participaram das entrevistas. 

Para garantir o anonimato dos entrevistados e suas respectivas falas foram 

identificadas pelo codinome de pedras preciosas demonstrando a dimensão de 

importância e valiosidade que eles representam para a construção da nossa 

investigação. 

Turquesa é uma jovem de 41 anos, solteira, reside em Natal, técnica de 

enfermagem atuante na profissão, pratica religião espírita, esteve internada por 24 

horas na UTI devido a um procedimento cirúrgico que realizou pela cirurgia geral. 

Mostrou-se uma pessoa reservada, de poucas palavras. Estava acompanhada de 

uma amiga na hora da entrevista. 

 

Topázio é um senhor de 68 anos, casado, estudou até o primário*, pratica o 

catolicismo, reside numa cidade do interior do estado e veio para Natal para 

esclarecimento diagnóstico; esteve internado na UTI por 48 horas devido a 

procedimento cirúrgico pela neurocirurgia. Mostrou-se muito receptivo, extrovertido, 

alegre. Estava acompanhado de sua filha na hora da entrevista. 

 
* Primário, na atualidade, corresponde ao ensino fundamental. 
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Ametista é uma senhora de 66 anos, viúva, estudou até a quarta série 

primária*, pratica a religião católica, mora numa cidade do interior do estado, faz 

tratamento para neoplasia há mais de cinco anos, devido a isso passou por várias 

internações e sessões de quimioterapia. Estava internada no setor em pós-

operatório da cirurgia oncológica e esteve por 24 horas na UTI. Mostrou-se muito 

sorridente, animada com o sucesso da cirurgia e motivada a colaborar com a 

pesquisa. Estava acompanhada de sua filha na hora da entrevista. 

 

Citrino é um senhor de 50 anos, casado, nível superior, militar da reserva da 

Marinha do Brasil, reside na cidade de Natal, esteve internado na UTI por 2 dias 

devido quadro de infarto agudo do miocárdio. Mostrou-se bem disposto, sério, porém 

bastante cordial; encontrava-se tenso pela demora na autorização, pelo convênio, de 

um exame importante a que teria que se submeter. Estava acompanhado pela filha 

durante o momento da entrevista. 

 

Âmbar é um jovem de 32 anos, casado, tem nível superior, não tem filhos, é 

católico, mora em Natal, esteve internado na UTI por três dias para tratar um quadro 

de Asma que não estava controlando em casa com medicação. Mostrou-se muito 

simpático, bem disponível, interessado no resultado da pesquisa. Estava 

acompanhado de sua esposa durante a entrevista. 

 

Cristal é uma jovem de 35 anos, pedagoga, solteira, frequenta a igreja 

católica que fica próxima a sua casa, mora numa cidade do interior de Natal, esteve 

internada na UTI por 24 horas devido pós-operatório de cirurgia geral. Muito 

sorridente, mostrou-se bastante interessada no trabalho, sendo bem disponível para 

a entrevista. Estava na companhia de sua mãe. 

 

Rubi é um senhor de 48 anos, solteiro, industriário, evangélico, reside em 

Natal, esteve internado na UTI por 24 horas, em pós-operatório de angioplastia, 

devido quadro de Infarto Agudo do Miocárdio. Homem muito reservado, 

descendente de japonês, falou muito pouco mas prestou uma grande contribuição 

ao trabalho. Estava acompanhado de sua noiva durante a entrevista. 

 

* Primário, na atualidade, corresponde ao ensino fundamental. 
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Jade é uma senhora de 70 anos,estudou até o primeiro grau*, mora sozinha, 

é viúva, católica praticante, portadora de Insuficiência Renal Crônica o que faz com 

que ela seja internada várias vezes. Esteve por 48 horas na UTI sendo esta a sua 

quarta internação no setor. Senhora com voz muito sofrida, feliz por estar no quarto 

na companhia de seu filho. 

 

Esmeralda é uma senhora de 82 anos, casada, católica, estudou até o 

primeiro grau*, reside em Natal, mora com seu filho e marido e trabalha em casa 

ajudando o filho num estúdio de fotos. Foi professora de ginástica, é muito ativa e 

nunca havia passado por um processo de internação. Esteve na UTI por 48 horas 

devido a uma arritmia cardíaca e, no momento da entrevista, estava na companhia 

de seu filho. 

 

Diamante é uma doce senhora de 82 anos, viúva, católica praticante, não 

teve filhos, estudou até o colegial, mora em Natal, é um pouco solitária porque só 

tem aos cunhados e amigos o restante da família mora em Goiânia, sua terra natal. 

Esteve internada na UTI, pela primeira vez, devido quadro de Pneumonia onde 

permaneceu por quatro dias. No momento da entrevista, estava acompanhada de 

uma cuidadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Primeiro grau, na atualidade, corresponde ao ensino fundamental. 
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REVELAÇÕES DE PACIENTES NO 

ESPAÇO DA UTI 

“Miséria do homem:somente os humanos pode ser desumanos. Grandeza  do 

homem:somente eles podem- e devem- tornar-se humanos.” 

 

André Comte-Sponville 
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5 REVELAÇÕES DE PACIENTES SOBRE O ESPAÇO DA UTI 

 

Este capítulo contém a essência desta investigação, cujo objeto de estudo se 

concentra nos sentimentos revelados por pacientes, no momento da passagem de 

plantão, à beira do leito, na Unidade de Terapia Intensiva. 

 No entanto, durante as entrevistas, tornou-se difícil tratar apenas da 

passagem de plantão quando os pacientes insistiam em falar, igualmente, de outras 

situações por eles vivenciadas no espaço da UTI, alguns quase como um desabafo. 

Portanto, outros aspectos importantes acerca do processo de internação na UTI 

foram revelados cujo teor, devido a sua significação, não podemos deixar de 

registrar. 

Sendo assim, o conjunto das entrevistas possibilitou encaminhar a análise 

com base em dois eixos temáticos: sentimentos de pacientes durante a passagem 

de plantão à beira do leito; e aspectos relevantes da internação na UTI. 

  

 

5.1 Sentimentos de pacientes durante a passagem de plantão à beira do leito 

 

A passagem de plantão é uma atividade dinâmica e cabe ao enfermeiro 

coordená-la e planejá-la, pois se trata de uma forma rápida de transmitir, receber e 

delegar atribuições, podendo, também, dependendo do modo como é conduzido, 

levar o paciente a cooperar, contribuindo para um melhor atendimento de 

enfermagem.  

Pensada como instrumento básico e rotina que integra o trabalho de 

enfermagem, a passagem de plantão apresenta a complexidade de ter, como 

questões norteadoras, a comunicação, o relacionamento interpessoal e o trabalho 

em equipe (SILVA; CAMPOS, 2007). 

Os pacientes entrevistados, quando indagados a respeito da passagem de 

plantão à beira do leito, apresentaram respostas diversificadas, mas a maioria das 

falas convergiam para um mesmo sentimento de tranquilidade e segurança como 

podemos observar nos depoimentos, a seguir:  

 

A gente fica alerta pra saber o que está acontecendo com a gente, aí 
tranqüiliza quando eles passam e diz que tá tudo bem. 
(Turquesa) 
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Foi tudo tranqüilo, tudo isoladinho, cortina, tudo. 
(Topázio)  
  
Eu me senti segura dela (referindo-se a técnica de enfermagem) tá 
passando as informações sobre mim para os outros que iam receber.  
(Cristal) 

 
 

 Refletindo acerca desses relatos, percebemos que a tranquilidade 

demonstrada está relacionada à aquisição de informações a respeito do quadro 

clinico e à atenção e cuidado dispensados pelo profissional ao paciente, em relação 

à sua privacidade. Outro fator importante é o componente relacional da segurança 

nas informações fornecidas. De acordo com Silva (2004), a confiabilidade circula 

entre os indivíduos, traduzida principalmente através dos sentidos da segurança, da 

entrega, do crédito e da fé.  

 Para Ribeiro (2009) e Silva (2004), a comunicação é entendida como 

importante ferramenta no processo do cuidado, visto que é a responsável pela 

construção do vínculo e o desenvolvimento de sentimentos como confiança, 

segurança, esperança, entre outros, considerados fundamentais para uma boa 

recuperação. 

 Entendemos que a linguagem é o principal veículo da comunicação; sendo 

assim, Waldow (2001) afirma que a abordagem carinhosa, interessada, com 

respeito, esclarecendo e educando o paciente são elementos-chave para a 

tranquilidade, segurança, conquista da confiança e a colaboração e participação no 

cuidado. 

 Muitas vezes, o enfermeiro da UTI não dispõe de tempo para dedicar à escuta 

do paciente se resguardando na busca de pareceres, marcação de exames, 

aquisição de equipamentos e medicamentos para prover o cuidado, contudo 

queremos deixar registrada a importância da informação para o paciente. Eles 

consideram o momento da passagem de plantão o momento, o único, talvez, em 

que têm acesso a informações sobre o quadro de saúde deles.  

 Prosseguindo, Severo e Girardon-Perlini (2005), por sua vez, ressaltam que 

fornecer as orientações necessárias de acordo com as expectativas do paciente e 

realizar a educação dos mesmos fará com que ele passe a colaborar para o seu 

cuidado e aliviará a sua ansiedade. São emblemáticas as afirmações que se 

seguem:  
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Antes de eu entrar lá o doutor me orientou[...]foi do jeito que ele disse. 
(Topázio) 
 
[...]Mas a partir da segunda troca de plantão eu já tava mais à vontade. 
Quando eles chegavam, eu já cumprimentava. Pra mim foi mais tranqüilo. 
(Âmbar) 

 
 

 Nesse contexto, entendemos que a presença do enfermeiro é muito 

importante para esse relacionamento, no sentido de diminuir a ansiedade do 

paciente em relação aos procedimentos realizados durante seu processo de 

internação na UTI. Assim, mesmo considerando a sobrecarga de atividades 

destinadas ao enfermeiro que, por vezes, o distancia do paciente, torna-se 

fundamental ter consciência do significado dessa relação para que ele possa dedicar 

maior tempo e atenção a esse aspecto do seu trabalho. 

 O enfermeiro aparece como o elo entre as equipes, como gerenciador dos 

cuidados de enfermagem desenvolvendo a assistência direta e indireta. Ele deve 

levar em consideração o relacionamento interpessoal, preocupar-se em minimizar os 

fatores comportamentais e de infraestrutura que interferem na comunicação, 

evitando as conversas paralelas, ruídos e chamadas telefônicas, com vistas a 

garantir a continuidade do trabalho (SILVA; CAMPOS, 2007). 

Silva (2002) afirma que a comunicação pressupõe a informação e o domínio 

sobre o que queremos comunicar, a nossa intenção, emoção e o que pretendemos 

quando nos aproximamos do nosso cliente ou do nosso paciente. 

Fazê-lo sentir-se seguro depende, muitas vezes, de um pequeno gesto, de 

uma palavra, como por exemplo, explicar o que estamos fazendo, os passos do 

próximo procedimento, dirigir-se a ele chamando-o pelo seu nome, dedicando um 

pouco de tempo à escuta dos seus desejos, medos e apreensões, principalmente, 

quando se trata de um ambiente de UTI. 

Humanizar a relação com o doente realmente exige que o trabalhador valorize 

a afetividade e a sensibilidade como elementos necessários ao cuidar (GOULART; 

CHIARI, 2010). 

Pinto e Araújo (2008) enfatizam, em sua pesquisa sobre a humanização da 

assistência da UTI, que o carinho, a atenção, o amor e a pronta-assistência dos 

profissionais revelam abertura ao conhecimento das necessidades do usuário; como 

suas dores, anseios, valores e crenças. 
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O próprio paciente também quer identificar pelo nome os profissionais que 

dele cuidam. 

 
 
Às vezes eu perguntava quem era a técnica que ia ficar responsável por 
mim; aí a menina já dizia, sou eu e, então, eu perguntava: qual o seu 
nome? Era para eu não ficar chamando enfermeiro, aí eu chamava pelo 
nome, entendeu? Ficava mais à vontade. 
(Âmbar)  

 

 

 Esse mesmo paciente, ao se reportar a passagem de plantão, assim se 

pronuncia: 

 
 
Na primeira vez você se sente constrangido de tá lá exposto, o pessoal 
chega e começa a falar de você, do que você tá sentindo a preocupação 
que tem que ter com o paciente. Aí a pessoa fica às vezes meio...(silêncio). 
Passei duas noites lá e na passagem de plantão, quando eu via que eram 
as mesmas pessoas já me sentia mais familiar. 
(Âmbar) 

  

 

Refletindo sobre esse relato, podemos apreender que a passagem de 

plantão, que deveria representar um momento especial para o paciente, transforma-

se em uma situação que gera inquietude, diante do constrangimento de se ver 

exposto, onde falam sobre ele, e não com ele, e, na maioria das vezes, sem 

qualquer espaço para sua participação.  

Andrade et al. (2004) ressaltam que, quando ocorrida de forma efetiva, a 

passagem de plantão pode trazer enormes benefícios para a instituição, para os 

pacientes e para  todos os profissionais envolvidos garantindo, assim, a 

continuidade do cuidado. 

Para possibilitar o bem-estar, afirma Waldow (2004), são necessários o 

envolvimento, a interação e a responsabilização pelo outro que está recebendo 

cuidados. Na opinião da autora, as relações genuínas de cuidar se caracterizam por 

relacionamentos mais íntimos, abrangendo sentimentos de interesse, carinho e 

atenção. Para Soares e Lima (2005, p 141): “o que é mais valorizado em relação a 

assistência prestada é a atenção.” 

Alguns autores sugerem a possibilidade de uma passagem de plantão 

multidisciplinar, em setores em que se trabalhe com equipes fixas e, pelo menos, 

com um membro de cada profissão, tal como em unidades de terapia intensiva, 
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proporcionando espaço, também, para a discussão de diversos tipos de informação, 

com enfoques diversificados, com a participação do paciente na construção de uma 

assistência que, de fato, atenda às suas necessidades (SILVA; CAMPOS, 2007). 

Concordamos com a ideia da passagem de plantão multidisciplinar, principalmente 

com a participação do paciente; no entanto, na prática cotidiana da UTI não é dessa 

forma que acontece. Quando muito, ocorre entre a equipe de saúde, sem a inclusão 

do paciente. 

Para Silva et al. (2009) essa desvalorização das singularidades é um 

obstáculo para a compreeensão do outro a partir do seu mundo de vida, ou seja, de 

suas vivências e sentimentos. Entender o significado que o outro atribui ao 

sofrimento é possível quando lhe damos voz, não somente no sentido verbal, mas 

também no que seu corpo e sua vida nos falam. 

Outro aspecto que nos chamou a atenção foi apreensão dos pacientes, e 

mesmo perplexidade, diante da linguagem técnica sobre a sua condição de saúde, 

sem que eles nada entendessem: são termos técnicos, a gente não conhece. (Rubi). 

E acrescenta o mesmo paciente sobre a troca de profissionais na passagem de 

plantão: a gente não sabe quem é a pessoa que vai render: é um estagiário, está 

aprendendo?Porque aqui deve ter estagiário, né?  

Tudo isso gera ansiedade e expectativa e nada contribui para o bem-estar do 

paciente enquanto internado em uma UTI. Associado a esses sentimentos, 

acreditamos que o distanciamento dos familiares e entes queridos potencializa o 

sofrimento, pois, além do adoecimento, tempo de internação em UTI, permeiam, no 

imaginário do doente, as incertezas quanto ao tratamento e sua recuperação.  

Em relação à temática, Severo e Girardon-Perlini (2005) afirmam que estar 

distante dos familiares, de sua casa e suas coisas deixa-os mais carentes, frágeis e 

inseguros. A falta de referência afetiva os faz sentirem-se sozinhos, desprotegidos e 

a mercê de qualquer mal. 

A sistematização da comunicação, nessa atividade, é uma estratégia de 

melhoramento nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, respeito mútuo 

entre os enfermeiros e também um instrumento facilitador na prestação da 

assistência de enfermagem (ANDRADE, 2004). 

Outro aspecto investigado foi em relação à escuta de informações a respeito 

de outros pacientes e, de fato, em sua maioria, eles conseguiam ouvir, na passagem 

de plantão, o que diziam sobre eles e sobre os outros pacientes próximos.  
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Escutei porque fica bem próximo, aí eu escutei. Escutei elas falarem sobre 
uma paciente, não recordo o nome, mas ela falava assim: a fralda dela ta 
saindo bastante cheia...essas coisas. Essa aqui é paciente tal, ele não ta 
acordando. Tinha outro paciente que diziam assim: passaram a dieta pra 
ela,  mas ela não ta acordando; já ta até pastosa, mas ela não ta 
acordando.   
(Cristal) 
 
 
Ouvia de todos os pacientes. Conhecia meus vizinhos. Mas elas 
explicavam bem direitinho aí todas elas diziam: paciente muito bom, não 
deu trabalho! Porque, na verdade, a maioria dos pacientes tavam tudo lá 
sedados e eram mais dependentes...pra banho, pra tudo. 
(Âmbar) 
 
 
Sim, escutei. Eles ficam perto da cama. Aí vem uns seis ou sete, com 
enfermeira com tudo... aí dizem como eu cheguei lá. Os sintomas...aí disso 
eles falam tudo, sabe? Quando saíam de mim iam pros outros... eu 
escutava porque as camas são tudo pertinho. Só não sei o que era, mas 
eles contavam a mesma coisa. 
(Jade) 

 
 

 A privacidade é uma necessidade e um direito de todo ser humano, sendo 

indispensável para a manutenção da dignidade. Um dos aspectos importantes para 

a manutenção da privacidade é a interação profissional/paciente por meio de uma 

comunicação eficaz, tanto verbal como não-verbal, estabelecendo, assim, uma 

relação de confiança. O profissional deve demonstrar preocupação com a proteção 

da privacidade do paciente, por meio de atitudes e expressões que lhe transmitam 

segurança durante as ações do cuidado (BETTINELLI et al., 2010) 

As mesmas autoras ainda trazem uma discussão a respeito da privacidade 

como um componente fundamental e imprescindível ao desenvolvimento e à 

manutenção do sentido da vida do ser humano. Sendo assim, permite ao paciente 

um sentimento de expressão da autonomia, liberdade de escolha, de controle 

pessoal sobre a sua saúde e seu corpo, propiciando a reflexão e autoavaliação do 

exercício de cidadania como ser humano, sujeito e responsável por suas decisões 

(BETTINELLI et al., 2010). 

Nos três pronunciamentos em pauta (Cristal, Âmbar e Jade), mesmo não 

contendo uma queixa explícita não significa que não tenha provocado algum tipo de 

constrangimento, pela sua própria vulnerabilidade de se encontrar dependente do 

outro, do profissional. 

Julgamos importante lembrar que o exercício profissional do enfermeiro 

implica o respeito à dignidade humana em sua plenitude. Se considerarmos os 
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aspectos legais que envolvem a privacidade do indivíduo, nesse caso o paciente que 

está precisando do cuidado de enfermagem, podemos fazer referência ao Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). O código apresenta um conjunto de 

normas e princípios, direitos e deveres que norteiam a prática e a conduta ética dos 

profissionais de enfermagem. Estabelece, ainda, a responsabilização do enfermeiro 

pela promoção do ser humano em suas múltiplas dimensões (BRASIL, 2007). 

O conhecimento e reflexão acerca das determinações do CEPE pelos 

enfermeiros, gerentes de equipe, pode constituir-se importante instrumento 

norteador da conduta ética do profissional, na relação estabelecida com o paciente, 

família, equipe e instituição. O CEPE determina aos profissionais de enfermagem, 

dentre outros aspectos, o dever de respeitar a individualidade, o pudor, a 

privacidade dos pacientes em seu processo de cuidado (BRASIL, 2007). 

Entendemos que um atendimento humanizado envolve vários aspectos 

inclusive, manter a privacidade do indivíduo. Esse respeito não deve ser apenas 

durante os procedimentos específicos como banho no leito, sondagem vesical, troca 

de fralda, por exemplo. Quando estamos imbuídos do espírito da humanização 

devemos ter a sensibilidade de perceber o outro de forma integral e cuidá-lo com 

humanidade. Comte-Sponville (2007) traduz sabiamente esse pensamento quando 

declara que o humanismo é próprio do homem e que a humanidade não é apenas 

uma espécie animal; é também uma virtude.  

Acreditamos que a virtude da humanidade também nos reporta aos 

pensamentos de Mauss que tenta resgatar a complexidade do ser humano na 

perspectiva da vida social. Esse autor afirma que o ser humano se funda pela 

organização da vida social, pela forma como ele se relaciona com as pessoas, pela 

sua capacidade de se doar num relacionamento, receber e retribuir.  

A violação da privacidade e da confidencialidade das informações sobre os 

pacientes é considerada como um dos princípios éticos mais vulneráveis no âmbito 

da saúde, nas relações estabelecidas entre profissional e pacientes (SOARES, 

2010). 

No entanto, quando questionamos com relação ao sentimento deles diante 

desse fato, fomos surpreendidas com suas respostas. 

 

Sim, passaram. Eu vi passar. A gente ta lá tão incomodada que nem se 
preocupa se outro paciente tá escutando. 
(Turquesa) 
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Eles vinham na frente do meu box e falavam comigo. Aí iam pra outro box, 
mas aí eu não ligava. 
(Citrino) 

  
 

Eu sei que a gente ouve do depoimento dos outros, mas acho que é normal 
você estando num ambiente social, com várias pessoas... eu acho que é 
normal! 
(Cristal) 
 

 

Ficou bem evidente pelas falas dos entrevistados que o fato de encontrarem-

se expostos diante dos outros pacientes e dos membros da equipe de saúde não 

provocavam-lhes qualquer sentimento constrangedor. 

Apesar dessa aparente tranquilidade de alguns pacientes em seus 

depoimentos, no relacionamento interpessoal, por ocasião da entrevista, era 

perceptível a ansiedade, o medo de magoar, de ofender. 

Além disso, sendo o ser humano um ser de contradições, vamos encontrar na 

fala de Âmbar, quando mais à vontade, durante a entrevista um teor bem diferente 

do que havia revelado antes. Aqui, ele expressa seus temores e expectativas em 

relação à passagem de plantão à beira do leito. 

  
 

No meu caso gerava (expectativa) quando eu escutava de outros 
pacientes. Porque na verdade fica difícil escutar que o paciente ao lado tá 
num estado muito avançado, já perto de falecer, como eu escutei de um 
senhor e na parte da tarde ele faleceu (pausa)...aí fica meio assustado. 
(Âmbar) 

 

 

Nessa relação, percebemos, claramente, a teoria da dádiva sendo 

evidenciada. O paciente recebe a atenção, o cuidado, a assistência, e conquista sua 

recuperação, a melhoria do seu estado de saúde o que culminou com a alta da UTI. 

Para Mauss (2003), o presente recebido está imbuído de uma força/alma capaz de 

envolver quem recebe a sentir-se na obrigação de retribuir.  

Na contemporaneidade, a teoria é representada apenas por trocas simbólicas, 

ou seja, circulação de bens não-materiais. Observamos que a relação entre 

profissional de enfermagem e pacientes é permeada pela circulação desse tipo de 

bens, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas em sua trajetória desvairada de 

trabalho no dia-a-dia (ALMEIDA, 2006). 

Os membros da equipe de enfermagem estão junto ao paciente 

diuturnamente, participando amiúde do tratamento que a ele é submetido durante 
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todo o período de internação hospitalar. Isso posto, concebemos a existência da 

interação traduzida pelo fenômeno da troca de “bens simbólicos” entre profissionais 

e pacientes, fato constatado em falas de pacientes. 

 
 

Elas não me perguntaram nada e eu fiquei tranqüila. Elas foram simpáticas. 
Uma falou assim: “a gente já tá se despedindo...” “Eu já vou embora, tava 
fazendo ela rir”. Eu gostei. 
(Cristal) 
 
 
Elas chegam e se apresentam... (pausa). Saem todas iguaizinhas com as 
outras (referindo-se ao momento da passagem de plantão). Elas têm um 
atendimento maravilhoso, o atendimento é dez. 
(Esmeralda) 
 
 
O tratamento é muito bom, elas têm muito cuidado, atenção. Os médicos 
sempre chegam, perguntam como estou...as enfermeiras são muito boas. 
Algumas até falam um pouquinho comigo, outras dão com a mão. Muito 
atenciosas. 
(Jade) 

 
 
Não tive medo de nada, não faltou nada. Ave-Maria!!!!! Não esperava 
aquilo de jeito nenhum, o atendimento foi muito bom. 
(Topázio) 

 
 

Diante dos relatos descritos, podemos perceber uma crise de sentimentos 

mencionados pelos entrevistados. Mesmo sentindo inquietação, temor e ansiedade 

durante a passagem de plantão, eles afirmam e enfatizam que não se preocupam 

muito com esse momento, e que o tratamento dispensado a eles de forma 

cuidadosa faz com que eles retribuam em forma de recompensas verbais com 

elogios à equipe. 

Caillé (2002) chama a atenção sobre a dimensão simbólica do dom dizendo 

que os bens que são dados, são presenteados, não são apenas bens materiais, são 

bens simbólicos. Ele reforça a ideia de Mauss de que os símbolos e as doações 

significam a mesma coisa.  

Um presente dado é um símbolo. Portanto, um convite para um jantar, uma 

camisa, uma garrafa de vinho, uma hospitalidade, tudo isso representa uma 

dimensão simbólica nesse dar. Quando queremos prestar um favor a alguém, 

sermos generosos ou queremos pagar uma dívida com alguém, por exemplo, 

vislumbramos uma dimensão de favor, de gratuidade ou até de obrigação existente 

com relação a alguém, enquanto fazemos algo por ele (MARTINS; CAMPOS, 2006). 
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Na enfermagem, essa simbologia pode ser evidenciada de inúmeras formas, 

principalmente quando os membros da equipe são comprometidos com a verdadeira 

missão do cuidar.  

 

5.2 Aspectos relevantes da internação na UTI 

  

Podemos apreender, de acordo com os autores citados neste estudo, que a 

UTI é, atualmente, uma unidade presente dentro do contexto hospitalar, sendo 

caracterizada como um ambiente complexo, decorrente do uso crescente da 

tecnologia que visa atender melhor o paciente. 

Muitos estudos demonstram que o entendimento comum sobre a UTI 

caracteriza-a como um ambiente impessoal e desumano, destinado a pacientes à 

beira da morte, além de conotar aos profissionais, ali atuantes, frieza e 

insensibilidade.  

A UTI apresenta aspectos positivos e negativos na visão de quem um dia 

necessitou desse atendimento. Para alguns pacientes do presente estudo, a 

humanização, com bons profissionais e atendimento de qualidade, foi fundamental 

para a sua recuperação, superando os aspectos negativos presentes nessa fase. 

 
 

Abaixo de Deus a UTI. Mandam buscar a máquina para fazer a hemo 
diálise, como duas vezes já mandaram qualquer hora do dia ou da noite. Aí 
chama uma enfermeira de sobreaviso. Fica ali o tempo todo, não arreda o 
pé dali. Pronto, estou salva! 
(Jade) 

 
 

Eu até brinquei que eu não queria sair, eu preferia até ficar lá. Porque lá 
tem movimento toda hora do pessoal, tem contato direto com vários 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, com os médicos. Cada hora ia lá 
um. Eu até brinquei quando falei assim: estou em prisão hospitalar, agora 
eu vou para a solitária ( referindo-se ao quarto da internação em que 
estava). Mas, apesar de tudo, eu achei muito bom o atendimento lá. 
(Citrino) 

 
 

Para Thelan et al. (1996), a confiabilidade se desenvolve partindo de um mecanismo 

inconsciente no qual existe a transferência da confiança aprendida em relacionamentos 

anteriores significativos, transportados aos cuidadores do presente.  

Em contraposição podemos registrar alguns depoimentos que exprimiram 

momentos de dor, de sofrimento e, porque não dizer, de revolta diante dos 

acontecimentos vivenciados durante o período de internação na UTI. 
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Ali o atendimento é muito eficiente, muito rigoroso, mas tem pouca gente 
pra atender. Não é pra falar mal...mas ali você nunca era atendimento 
(pausa)imediatamente, não. Não tinha condições. Você ficava toda suja por 
baixo, cagada, mijada... (silêncio). Tinha umas lá que queriam fechar a 
porta, a cortina e eu dizia não fecha porque a primeira que eu via no 
corredor eu já chamava...Aí diziam: “que foi dona Diamante?” e eu dizia: 
minha filha to toda mijada, aqui em baixo tá tudo assim... Aí elas vinham e 
davam aquele banho de gato. 
(Diamante) 
 
 
Mas olha que tá desorganizado a UTI, porque devia ser assim: você chegar 
lá e ficar de repouso, mas não. É televisão ligada no último, estourando os 
ouvidos, ficam fazendo brincadeira. A í eu penso: o que é isso? Perguntei 
ao rapaz que veio trocar minha fralda e ele disse que tavam brincando 
porque tinha aparecido um peba. Sabe uma baixaria, porque foi isso 
mesmo que eu achei uma baixaria. Porque você tá alí passando mal e vê 
aquilo ali... 
(Esmeralda) 

 

Os depoimentos revelam que os grandes incômodos e barulhos são gerados 

pelas pessoas e não pelas máquinas como costuma referenciar a literatura. Dessa 

forma, precisamos estar sempre bem atentos a nossa conduta frente aos pacientes. 

Não podemos admitir estarmos fornecendo-lhes o descuidado; segundo Soares e 

Lima (2005), o que é mais valorizado pelos clientes em relação à assistência 

prestada é a atenção. 

Outro tipo de sofrimento sinalizado pelas pedras preciosas dizem respeito a 

falta de atendimento de suas necessidades básicas pela equipe de enfermagem. 

 
 

Passar a noite todinha dentro da urina é horrível. Ficam naquele negócio: 
vai já, tô indo, tô chegando. E assim passou a noite todinha. Eu já tinha 
urinado seis vezes na fralda e nada. Aí veio um rapaz ali perto de mim, 
sabe? Aí eu disse:você me fazer o favor de pegar uma fralda limpa pra me 
trocar. Aí ele veio trazer. Eu sei que eles tão ocupados, mas deviam botar 
uns dez pra tomar conta da UTI, né? 
(Esmeralda) 

 

 

Os pacientes internados em uma UTI são, na maioria das vezes, dependentes 

e se sentem impotentes com a falta de autonomia e controle de si mesmos, o que 

contribui para a ansiedade. 

Não tive nem tempo de pensar. Quando eu vi já tava naquela cama, tive 
nem como me mexer de um lado pra o outro. É impressionante. Pensei: o 
que é que eu to fazendo aqui? Um trem desse...nem ata nem desata. Mas 
ali fiquei...(pausa) o jeito que tem é eu ficar aqui, não podia fazer mais 
nada. 
(Diamante) 
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A percepção de privação da autonomia, da liberdade, a falta de domínio da 

situação aliada à debilidade física, e à dependência, leva a um estado de inatividade 

e surge para o paciente como parte de uma realidade de difícil aceitação, 

principalmente, na fase aguda da doença (CESARINO et al., 2005). 

Os profissionais do intensivismo comumente manifestam que é normal em 

suas atividades de cuidado, por vezes, invadir a privacidade do paciente de quem 

está cuidando. Contudo, para Bettinelli et al. (2010), essa posição de neutralidade, 

de indiferença, pode ser simplesmente um meio de acomodação, ou uma postura 

adotada em uma situação específica; porém, utilizada quando os ideais entre os 

envolvidos não coincidem, ou seja, o profissional se sente na obrigação de cumprir a 

prescrição do procedimento ou do cuidado, enquanto que o paciente sente que sua 

privacidade física está sendo invadida.  

A fala de Diamante a respeito da rotina de coleta de exames na UTI deixa 

transparecer seu sentimento em relação à falta de privacidade: 

 
 

Ah minha filha foi uma agonia dormir na UTI. Dava 4horas, 3horas, 
chegava aqueles homens para tirarem sangue. Parecia uma carnificina, 
olha como é que tá meu braço(mostrou as marcas de punção arterial nos 
dois membros), porque eles tiram aqui da ponta. Aí vem aquele outro botar  
uma chapa no meu pulmão. Eu achava aquilo tão esquisito, parecia que o 
matadouro chegou...parecia...dava a entender. 
(Diamante) 
 
 
Eu falei: menino, não vou tomar banho hoje porque estou com a garganta 
arrasada. Me deram banho de cinco e meia da manhã. Peraí...isso é um 
absurdo! Não têm consideração com a gente. 
(Esmeralda) 

 
 

 O setor da UTI é complexo porque envolve muitos procedimentos e muitos 

profissionais, de várias categorias, com o objetivo de garantir uma assistência de 

qualidade ao paciente. Todavia, muitas vezes, nos esquecemos de  que o paciente é 

um ser humano provido de sentimentos, desejos, rotinas, expectativas, limitações, 

crenças. Assim, quando o enfoque do cuidar está exclusivamente voltado para a 

maquinaria, o procedimento e a patologia, o ambiente e os cuidados se tornam 

despersonalizados e pouco acolhedores, já que as dimensões humanas não 

ganham o devido destaque (SILVA et al, 2009).  
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É imprescindível advertir que o atendimento humanizado precisa ser 

entendido como responsabilidade de cada pessoa e não dever exclusivo de uma 

categoria profissional, pois nenhuma categoria, por si só, consegue se apropriar do 

cliente, em sua total amplitude, dentro do processo saúde-doença (BACKES; 

LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2006).  

 Durante as entrevistas, questionamos sobre o sentimento dos participantes 

diante da notícia de ficar internado na UTI, e obtivemos as seguintes resultados: 

 
 

Eu fiquei triste. É que eu tava com um cansaço, uma tosse muito forte e 
meu cardiologista já disse que quando eu sentir isso eu vá logo pro hospital 
porque é uns vinte minutos pra chegar a óbito. Esse é o problema. 
(Jade) 

 
Eu não senti nada. Pra mim é normal. É uma coisa que não tem emoção. 
Disseram que eu tinha que ir, precisava ir, aí vamos à luta. E tinha mesmo 
que ir porque eu vou dizer fiz exames que eu nunca tinha feito na minha 
vida  
(Esmeralda) 

 
É a primeira vez que eu vou pra UTI e espero que seja a última! 
(Diamante) 

 
 

 As falas apresentadas demonstram um conjunto de expectativas e de 

conflitos nos pacientes, fruto da cultura de um senso comum sobre a UTI. Se, por 

um lado, denotam uma possibilidade de receber um cuidado melhor, específico, 

atento; por outro, parecem revelar as suas dificuldades pessoais, assim como o 

sofrimento e a tristeza pela complicação do quadro clínico. 

 Podemos inferir que Diamante não teve uma boa impressão de sua 

experiência em se internar na UTI. Sendo assim, quando questionada sobre o que 

dizer a alguém que está prestes a se internar na UTI, manteve a mesma postura e 

respondeu de forma enfática: não vá. 

 Podemos acrescentar outros depoimentos que revelam diferentes 

sentimentos relacionados ainda a questão abordada nas falas acima:  

 
 

Se for uma pessoa que eu tenha proximidade, que seja meu amigo, eu falo 
(pausa)eu abro o jogo. Não é que o tratamento dos médicos esteja errado, 
porque funcionaram. Mas é que eles estão desesperados pra dar conta do 
trabalho, então você não pode pedir muito tempo. 
(Esmeralda) 
O que eu posso dizer é que é um socorro mesmo. Se eu não chegasse ali, 
eu não estaria aqui. Quando eu cheguei lá tinha todo socorro. 
(Jade) 
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Diria que pode ir porque não precisa ter medo. Elas fazem tudo direitinho 
(Topázio) 
 

 

 Sabemos que o indivíduo quer que deixemos ele falar, que nos mostremos 

interessados naquilo que ele está falando e com tempo disponível para ouvir o que 

ele tem a dizer. Silva (2004) nos diz que, dessa maneira, as tensões são controladas 

e o paciente sente-se mais relaxado. O depoimento de dona Esmeralda deixa claro 

que o tempo dispensado a ela não foi suficiente para atender às suas necessidades.  

 A equipe de enfermagem é constituída de profissionais de nível médio 

(auxiliar e técnico de enfermagem) e nível superior (enfermeiro) sendo que o 

contingente maior é de nível médio; justamente por essa razão, eles estão em 

contato direto com o paciente na realização da maioria das ações de enfermagem. 

Por outro lado, embora os profissionais de nível médio realizem a maioria dos 

procedimentos junto aos pacientes, não são estes que tiveram oportunidade de 

receber uma formação mais completa no que se refere ao estudo das humanidades.  

 Silva (2004) afirma que houve grande evolução no caso de enfermeiros e 

profissionais de saúde, porém, nas questões éticas, nem sempre conseguimos 

manter a humanização nas pequenas coisas como o olhar nos olhos, o sorrir, o 

sentar, o ouvir e o apertar de mãos. 

 Entendemos a relevância de o profissional enfermeiro se dedicar à formação 

de sua equipe, de ter um cuidar humanizado, pois uma parte de sua formação foi 

dedicada ao estudo das ciências humanas e sociais (psicologia, sociologia e 

antropologia) tão significantes para a compreensão do ser humano na sua essência 

e totalidade. 

 Causa tristeza ouvir a revelação de Esmeralda: as meninas mais simples 

(referindo-se às técnicas de enfermagem) brincavam muito comigo, diziam que eu 

era sarada. Mas, as superiores não (referindo-se às enfermeiras), porque são mais 

importantes.  

 Apreendemos desse depoimento que a postura adotada pelo enfermeiro pode 

sugerir situação de aproximação ou distanciamento. Silva (2004) corrobora esse 

pensamento quando diz que a maneira pela qual o enfermeiro posiciona seu corpo 

revela sua acessibilidade ao contato e, também, o grau de interesse pelo outro; 

sendo assim, é um canal valioso de transporte de informações verbais e não-

verbais. 
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 O dia-a-dia agitado da UTI faz com que o cuidar em enfermagem, muitas 

vezes, seja atropelado por várias tarefas a serem cumpridas. Todas as atividades 

parecem ser essenciais na terapia intensiva, em que o cuidado de enfermagem não 

é somente aquele prestado diretamente ao paciente, mas também uma gama de 

atividades que, de maneira indireta, acabam favorecendo o cuidar. 

 Outra perspectiva visualizada refere-se ao envolvimento da equipe com o 

paciente pois a enfermagem da UTI convive, diariamente, com situações envolvendo 

urgências, sofrimento e, não raras vezes, com a perda de pacientes. Essas 

situações acabam levando o profissional ao sofrimento e à frustração, considerando 

que, em alguns casos, por mais que seja feito, o desfecho é a morte. 

Lucena e Crosseti (2004) afirmam que o sentimento de perda leva à 

frustração, pois existe toda uma dedicação e um esforço que, muitas vezes, não é 

suficiente para manter o paciente vivo. Para as autoras, as enfermeiras deixam 

transparecer o medo de sofrer com a dor alheia quando se envolvem com pacientes 

e familiares. A sua aproximação com eles proporciona a criação de vínculos e o 

conhecimento de experiências e sentimentos. Quanto maior o tempo de internação 

do paciente, maior parece ser o vínculo e o sofrimento pelo que pode acontecer. 

 Diante do exposto, nos parece imprescindível que, um apoio psicológico à 

equipe de saúde que atua na UTI, seja oferecido pela instituição. Um profissional 

que compreende melhor a si próprio consegue perceber no outro um reflexo da sua 

alma tornando-se mais sensível, mais solidário e, sem sombra de dúvidas, mais 

humano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
“O sonho pelo qual brigo exige que eu invente em mim a coragem de lutar, ao lado 

da coragem de amar.” 

 

Paulo Freire 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos vivenciando na atualidade um contexto de crise civilizacional, 

quando, a partir dos anos de 1970, se instaurou em todo o mundo o assim chamado 

fundamentalismo de mercado, intensificando-se nas décadas seguintes. De 

conformidade com essa perspectiva, o mercado assume a soberania sobre as 

nossas vidas e, dentro de sua lógica, encontra-se a solução dos problemas.  

A lógica do mercado consiste na competição, e não na cooperação. Quanto 

mais cresce a competição, tanto mais os valores individualistas de mercado se 

sobrepõem aos valores sociais de comunidade. 

Os valores sociais expressam o interesse pelos outro, a sensibilidade diante 

da dor alheia. Pressupõem que o indivíduo esteja inserido em uma família, em uma 

comunidade, em uma nação e na humanidade, cujos interesses coletivos e 

individuais devem ser devidamente respeitados. 

A discussão trazida por Marcel Mauss acerca do dom da dádiva, desde 1924, 

se torna fundamental para entender que a essência do ser humano está nas 

relações sociais, na coletividade, na cooperação entre comunidades, tribos e 

famílias. Tal relação e “contextualização permite entender que a obra de Mauss não 

tem apenas valor etnológico ou antropológico, mas uma grande atualidade 

sociológica para a explicação das sociedades contemporâneas” (MARTINS, 2008, p. 

08).  

A ideia do dom foi construída com base em uma reflexão que Mauss fez 

sobre as sociedades tradicionais. Ele não pesquisou sobre a sociedade europeia e 

sim sobre os povos da Melanésia, Polinésia, os índios do noroeste dos Estados 

Unidos da América. O intelectual francês foi buscar ainda as questões do direito 

romano, direito celta, direito grego, foi buscar informações na Índia e, em várias 

sociedades tradicionais para demonstrar que, em todas as sociedades existentes no 

planeta, a dádiva sempre existiu. 

Pensando acerca da área da saúde, esta vem sendo progressivamente 

submetida à lógica de mercado, portanto recebe influência direta do mercantilismo 

vivenciado na atualidade. A mercantilização da saúde contribuiu, de certa forma, 

para a descaracterização do objetivo primordial dos profissionais da área, que 

significa, em sentido amplo, a manutenção dos indivíduos em condições plenas de 

exercer suas atividades cotidianas.  
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Diante do fortalecimento dessa realidade, em contrapartida, vem emergindo, 

no campo da saúde, movimentos de caráter social, buscando resgatar as questões 

humanitárias; inclusive, o próprio Ministério da Saúde implantou a política de 

humanização, conforme abordamos neste estudo. Essa humanização entendida 

como um tema transversal em todos os níveis de ação desenvolvidos pelos 

profissionais de saúde, desde a atenção básica, passando pela média e alta 

complexidade. A enfermagem, a exemplo das demais categorias, vivencia o antigo 

e, sempre atual, desafio de reorganizar sua ação aliando as competências técnicas 

às relações humanas e éticas.  

A atuação como enfermeira intensivista durante a maior parte de nossa 

carreira nos proporcionou vivenciar alguns conflitos e indagações acerca de uma 

assistência humanizada, com responsabilidade ética e legitimidade profissional.  

No nosso processo de trabalho, nos deparamos com várias atividades 

gerenciais, administrativas e assistenciais. Em geral, o processo de cuidar torna-se 

frustrante, sobretudo por causa das dificuldades decorrentes das condições de 

trabalho, mas não somente. Observamos que, ante a escassez de recursos 

materiais e humanos, os profissionais acabam justificando seu distanciamento dos 

pacientes, culminando em prejuízo para a qualidade do cuidar. 

Para garantir a continuidade da assistência, a equipe de enfermagem assiste, 

diuturnamente, o paciente e, para a troca de informações entre os turnos de 

trabalho, existe a passagem de plantão, que pode ocorrer de diversas maneiras, 

dependendo do setor de internação. 

Muitos estudos tratam da passagem de plantão, sobretudo, no que diz 

respeito aos aspectos técnicos de resolutividade, tempo despendido, fatores que 

colaboram ou que são dispersantes da equipe, porém poucos abordam a dimensão 

humana desse procedimento. Portanto, nesse estudo, buscamos conhecer o 

sentimento do paciente ao ver a sua história ser divulgada, ouvir os relatos sobre 

outros pacientes, sem muitas vezes, ser informado do que se tratava ou de quem 

estava falando sobre ele.  

O percurso metodológico delineado, favoreceu a uma maior compreensão da 

pesquisa qualitativa, no que diz respeito ao relacionamento interpessoal entre 

profissionais e pacientes. Algumas dificuldades foram encontradas como, por 

exemplo, o cansaço dos pacientes no dia da entrevista sendo motivo para seu 

cancelamento ou adiamento. Aqueles que faziam parte do grupo a ser entrevistado 
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eram extremamente vulneráveis à instabilidade emocional e hemodinâmica devido 

ao seu processo de internação na UTI. Essas nuances sinalizavam a necessidade 

de cautela, zelo e prudência  na abordagem do paciente, bem como durante toda a 

entrevista.  

Algumas idas e vindas “perdidas”, entrevistas desmarcadas por motivo de 

algum desconforto como, dispnéia, indisposição do paciente ou sonolência, não 

foram suficientes para provocar, em nós, qualquer desânimo ou tristeza. Ao 

contrário, queremos registrar o enorme crescimento pessoal, profissional e na 

condição de pesquisadora, proporcionados pela oportunidade de realizar esta 

investigação. O relacionamento com o paciente e seus familiares, o exercício da arte 

de escutar, a sensibilização para perceber os gestos e apreensões do paciente, e 

mesmo, seus silêncios, foram fundamentais para enriquecer esse processo de 

interação e de aprendizagem. Um familiar sugeriu que a pesquisadora fosse 

apresentada por um membro da equipe do hospital, em vez de se dirigir diretamente 

ao paciente; assim, ele iria se sentir mais seguro e confiante. A sugestão não 

somente foi válida, mas, igualmente acatada, sendo verificado um maior êxito na 

aceitação dos pacientes, nas entrevistas subsequentes.  

Os pacientes, aqui identificados por pedras preciosas, revelaram que a 

qualidade do cuidado dispensado pela equipe médica e de enfermagem se sobrepõe 

a qualquer sentimento danoso que possa ser vivenciado na UTI. A passagem de 

plantão, à beira do leito, foi presenciada por todos os entrevistados sendo que, para 

a maioria deles, não se mostrou como um momento específico de ansiedades, 

expectativas, medos e incertezas. Embora não tenha se configurado, pelo teor das 

falas dos entrevistados, como um momento que tenha gerado medo e ansiedade, 

podemos depreender pelas expressões de silêncio, lágrimas e outras sinalizações, 

durante as entrevistas, o quão difícil é vivenciar essa experiência.  

As falas deixam transparecer a pouca expectativa sobre a privacidade no 

cuidado recebido na instituição. Para as pedras preciosas, a privacidade está 

relacionada à experiência dos profissionais que as atendem, associando idéias 

como prestatividade e gentileza no tratamento, minimizando as situações 

constrangedoras que muitos vivenciam no espaço da UTI. 

Consideramos, nesse momento, a associação com a teoria da dádiva em 

relação à troca de bens simbólicos, gerados através da relação interpessoal do 

profissional com o paciente, diante da prestação do cuidado. O paciente aceita o 
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presente, e, imbuído de um sentimento de gratidão, o retribui em forma de elogios e 

gentilezas. 

Os principais aspectos apreendidos e ressaltados pelos pacientes, em relação 

às falas dos profissionais, durante a passagem de plantão, foram os relativos ao 

quadro de saúde daqueles que se encontravam ao seu redor, seus vizinhos. As 

pedras preciosas revelaram que gerava dor e ansiedade, saber que alguém que está 

ao lado está muito mal e pode morrer, por exemplo. O clichê tranquilizador “você 

ficará bem”, frequentemente utilizado pela equipe que tenta confortá-lo, serve, 

apenas, para reforçar a sensação de insegurança que ele está sentindo. De certa 

forma, representa um obstáculo à expressão de temores e perguntas sobre o que 

com ele ocorrerá, a seguir. 

Considerando a repercussão da escuta nos sentimentos dos pacientes, 

podemos inferir, através de suas falas e gestos, que houve sofrimento diante da 

passagem de plantão, à beira do leito, pela própria vulnerabilidade de se encontrar 

em um ambiente que, de alguma maneira, carrega o estigma da morte. 

Entendemos que esta pesquisa tem um papel significativo no que diz respeito 

ao processo de comunicação da equipe de saúde, dentro do ambiente de UTI, 

especialmente na passagem de plantão, ou visita clínica à beira do leito, momento 

especial e esperado por cada paciente, quando este se encontra consciente.  

É importante que o paciente conheça a equipe que dele cuida para que ele 

possa ter confiança nas informações fornecidas. A relação de confiança entre 

paciente e profissional precisa ser estabelecida, para que bons resultados sejam 

produzidos, considerando a ausência da família e sua vulnerabilidade, diante de 

uma situação nova e comumente inesperada, em sua vida. 

Acreditamos na experiência da passagem de plantão multiprofissional, com 

abertura de espaço para a participação do paciente, como uma iniciativa de 

humanização que pode contribuir para uma melhoria da qualidade da assistência.  

Recomendamos que a passagem de plantão seja realizada em dois espaços 

distintos: distante do leito e à beira do leito. Em um ambiente reservado, poderiam 

ser feitas as observações que se referem ao quadro clínico e prognóstico, grau de 

dependência, tipo de banho, eliminações, intercorrências, visto que podem causar 

ansiedade ou constrangimento ao paciente. Posteriormente, à beira do leito, seriam 

abordadas as questões práticas a respeito de acesso venoso, sondas, drenos e 

cateteres, sempre lembrando a relevância de se identificar e explicar ao paciente o 
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procedimento que será realizado, bem como reservar um espaço para ouvir suas 

necessidades.  

Consideramos ser relevante, também, repensar o cuidado ao cuidador visto 

que o profissional de UTI vive, diariamente, situações de conflitos, entre vida e 

morte, gerando um clima de estresse no ambiente de trabalho. Daí enfatizar a 

importância de grupos de apoio psicológico, nos quais existam momentos de 

discussão entre os membros da equipe, acerca de situações vivenciadas. 

Queremos, ainda, enfatizar a importância do dom da dádiva na sociedade 

contemporânea permeada pela competição, egoísmo, ganância, inveja, entre outras 

atitudes que negam a virtude da solidariedade. Ações, gestos e preocupações de 

um indivíduo para com seu semelhante estão se tornando exceções, quando, na 

verdade, deveriam ser a regra.  

Em nosso dia-a-dia valorizamos muito pouco os pequenos gestos de ajuda e 

colaboração. É nesse contexto de crise que a teoria da dádiva parece nos mostrar 

uma luz que resgata na humanidade seu princípio fundante, de um ser humano que 

se preocupa com o outro, que tem a capacidade de dar alguma coisa a alguém, 

receber e retribuir. 

Portanto, essa luz, cujo brilho foi refletido pelas pedras preciosas, nos ajudou 

e poderá ajudar a muitos outros profissionais, a acreditar na possibilidade de um 

mundo humano, demasiado humano, com suas virtudes e defeitos. 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 

1. Nome da entrevistadora: Mabel Maria Marques Pereira 

2. Data da entrevista:____/____/____                               Nº__________ 

3. Dados de identificação do(a) entrevistado(a): 

Iniciais:____________ 

Sexo:___________ 

 Idade:___________ 

 Escolaridade:___________ 

 Estado civil:___________ 

 Religião:___________ 

 Setor de internação:__________ 

 Tempo de internação na UTI:__________ 

 

4. PERGUNTAS ABERTAS 

1. O que o senhor(a) sentiu quando soube que ficaria internado na UTI? 

 

2. Durante o seu tempo de permanência na UTI o senhor(a) presenciou a 

passagem de plantão da equipe de enfermagem? 

 

3. O senhor (a) pode ouvir o que foi dito durante a passagem de plantão? 

Se sim: foi possível ouvir algo sobre outros pacientes também? Se sim: 

o que isso significou para o senhor(a)? 

 

4. Como o senhor(a) se sentiu durante a passagem de plantão da 

enfermagem? 

 

5. O que o senhor(a) diria para alguém que vai se internar na UTI? 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN  

 

Prezado (a) Sr. (a), 
O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do projeto de 

pesquisa intitulado: “À BEIRA DO LEITO: SENTIMENTOS DE PACIENTES DURANTE A 
PASSAGEM DE PLANTÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA”, tem como objetivo geral: 
compreender os sentimentos de pacientes internados na UTI que vivenciam a passagem de plantão à 
beira do leito e como objetivos específicos: discutir a passagem de plantão à beira do leito e 
identificar os principais sentimentos de pacientes que vivenciam a passagem de plantão à beira do 
leito. 

A coleta das informações, que será realizada somente após a assinatura deste termo, será 
efetivada pelas pesquisadora e colaboradora da pesquisa por meio de um formulário estruturado de 
entrevista, o que será necessária a sua prévia autorização para o uso de um gravador e anotações de 
todas as informações de forma precisa. A entrevista será posteriormente transcrita, cujo conteúdo 
será utilizado especificamente no estudo. 

Todas as informações obtidas são confidenciais e serão apenas usadas com o propósito 
científico, havendo o compromisso por parte da equipe da pesquisa em manter o sigilo e o anonimato 
de sua participação. Os desconfortos e riscos possíveis são mínimos, como constrangimento em 
responder à entrevista, contudo sua participação é voluntária e ressaltamos, ainda, que o Sr. (Sra.) 
poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem que lhe seja imputada penalidades ou 
prejuízos. A equipe da pesquisa se responsabiliza por possíveis custos, bem como indenizações de 
danos decorrentes de sua participação na pesquisa, desde que fique comprovada legalmente sua 
necessidade. 

Lembramos também que, ao participar da pesquisa, estará contribuindo para reflexões sobre 
a percepção de profissionais de enfermagem sobre os respectivos registros no prontuário.  

Esta pesquisa terá a coordenação da Profa. Dra. Raimunda Medeiros Germano, membro do 
Grupo de Pesquisa I, intitulada “Caleidoscópio da Educação em Enfermagem”, professora Associada 
do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 
colaboração da aluna do curso de pós-graduação em Enfermagem da UFRN: Mabel Maria Marques 
Pereira. 

 Quaisquer dúvidas sobre questões éticas que envolvem a pesquisa, procurar o CEP-UFRN 
pelo telefone 3215-3135 ou pelo endereço: Praça do Campos Universitário, Lagoa Nova, Cep. 59072-
970.Destacamos que a assinatura deste termo e o esclarecimento sobre a pesquisa são 
indispensáveis para a sua participação na mesma, assim lhe é garantido quaisquer esclarecimentos a 
qualquer etapa da referida pesquisa. Para tanto, serão elaboradas duas (2) vias deste documento, 
uma de posse da pesquisadora e outra do entrevistado. 

Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração em participar voluntariamente do estudo, 
e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.  

TERMO DE CONSENTIMENTO: 
Eu, _______________________________________________, após ter lido e compreendido 

as informações acima descritas, concordo em participar da pesquisa realizada pelo grupo coordenado 
pela Profª. Raimunda Medeiros Germano do Departamento de Enfermagem da UFRN. 

Autorizo o uso dos dados obtidos através da entrevista, com o objetivo de desenvolver a 
pesquisa citada, como também a publicação do referido trabalho. Concedo também o direito de uso 
para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas, desde que 
mantenham o sigilo sobre minha identidade, podendo usar pseudônimos.  

Declaro ter ciência que o referido trabalho será desenvolvido através do preenchimento do 
instrumento previamente apresentado. Fui informado (a) dos objetivos do estudo, estando ciente de 
que minha participação é voluntária e que posso a qualquer momento me desligar da pesquisa sem 
nenhum constrangimento ou penalização.  
 
Natal/RN, _____ de _____________de 2011. 

DE ACORDO 
_____________________________________________ 
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