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Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em 
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RESUMO 
 

Objetivou-se compreender o típico ideal do técnico de enfermagem acerca da 
sistematização da assistência de enfermagem, à luz do referencial teórico de Alfred 
Schutz. Trata-se de uma investigação fenomenológica compreensiva, utilizando o 
referencial teórico de Alfred Schutz. Para o desvelamento do fenômeno (o típico 
ideal do técnico de enfermagem acerca da sistematização da assistência de 
Enfermagem), o processo de pesquisa configurou-se a partir da proposta de 
princípios orientadores de uma metodologia de pesquisa com base na própria obra 
de Schutz, realizada por Zeferino (2010), em seu doutoramento. Para coleta de 
dados, utilizou-se a técnica do grupo focal, com a colaboração de treze técnicos de 
enfermagem atuantes em um hospital universitário norte-riograndense, que 
responderam positivamente ao critério de inclusão: atuar no hospital de estudo e 
realizar cuidados assistenciais diretos aos pacientes. Quarenta e quatro sujeitos 
demonstraram interesse em participar, sendo realizado um sorteio para seleção da 
amostra da pesquisa, composta por 14 profissionais, dos quais um não compareceu 
ao encontro de coleta de dados. O grupo focal, intitulado “O que eu penso acerca da 
sistematização da assistência de enfermagem”, aconteceu no dia 15 de fevereiro de 
2013, totalizando 101 minutos. Foi realizado de acordo com a Pedagogia Vivencial 
Humanescente, utilizando a construção de cartazes como técnica projetiva, a partir 
da questão chave: “O que é sistematização da assistência de enfermagem para 
você?”. A fim de compreender um pouco da situação biográfica dos participantes, foi 
aplicado um questionário aos participantes. A partir da concordância dos sujeitos, o 
grupo focal foi gravado e fotografado, contando com a cooperação de um relator e 
de dois outros colaboradores. Foi utilizado o Microsoft Word 2010 para a realização 
da transcrição do encontro e o Microsoft Excel 2010 para sintetização dos resultados 
por meio de uma planilha. O estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a 
pesquisa científica em seres humanos, preconizados na Resolução n° 196/96, e foi 
aprovado pelo Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 
nº 98.424, de 31 de agosto de 2012, CAAE nº 05906912.0.0000.5537. A análise das 
falas dos técnicos de enfermagem, juntamente com a contemplação de seus 
cartazes e de suas descrições escritas, permitiu, a partir dos princípios orientadores 
de Zeferino (2010), à luz do referencial de Alfred Schutz, desvelar o típico ideal dos 
técnicos de enfermagem acerca da sistematização da assistência de enfermagem, 
perpassando quatro eixos temáticos: tipificação do conceito da sistematização da 
assistência de enfermagem; benefícios, que se traduziram nos motivos-para 
acreditar na positividade dessa ferramenta de trabalho; problemas vivenciados, 
reveladores do mundo vida cotidiano dos profissionais de enfermagem; e 
possibilidades de melhoria. Concluiu-se que o técnico de enfermagem típico é um 
sujeito crítico e reflexivo, que, apesar de ter tido uma formação acadêmica que 
negligenciou os aspectos teóricos essenciais concernentes à sistematização da 
assistência de enfermagem, possui uma situação biográfica que o faz acreditar na 
positividade da sistematização da assistência de enfermagem. 
 
Descritores: Educação Técnica em Enfermagem. Auxiliares de Enfermagem. 
Planejamento de Assistência ao Paciente. Processos de Enfermagem. 
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SALVADOR, P.T.C.O. Understanding of the typical ideal of nursing staff about 
the systematization of nursing care. 2013. 122 f. Dissertation (Master’s in Nursing) 
– Graduate Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 
Rio Grande do Norte, 2013. 

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to understand the typical ideal of the nursing technician about the 
systematization of nursing care in the light of the theoretical framework of Alfred 
Schutz. It is a comprehensive phenomenological research, using the theoretical 
framework of Alfred Schutz. For the unveiling of the phenomenon (the typical ideal of 
the nursing technician about the systematization of nursing care), the search process 
was configured from the proposed guiding principles for a research methodology 
based on the work itself of Schutz held by Zeferino (2010) in his PhD. For data 
collection, we used the focus group technique, counting on the collaboration of 
thirteen practical nurses working in a university hospital in Rio Grande do Norte, who 
responded positively to the inclusion criteria: working in the study hospital, 
performing care direct to patients. Forty-four subjects showed interest in participating, 
being held a draw for selection of the research sample, consisting of 14 
professionals, one of whom did not attend the gathering of data collection. The focus 
group, entitled "What I think about the systematization of nursing care", took place on 
February 15th, 2013, totaling 101 minutes. It was performed according to the 
Experiential Education Humanescent using building posters as projective technique, 
from the key question: "What is the systematization of nursing care for you?". In order 
to understand some of the biographical situation of the participants, a questionnaire 
was administered to study participants. From the agreement of the subjects, the 
focus group was recorded and photographed with the cooperation of one reporter 
and two other employees. We used Microsoft Word 2010 to perform the transcript of 
the meeting and Microsoft Excel 2010 for synthesizing the results via a spreadsheet. 
The study followed the ethical and legal principles that govern scientific research on 
humans, recommended in Resolution nº 196/96, it was approved by Opinion 
Embodied Ethics Committee in Research of UFRN (Federal University of Rio Grande 
do Norte), nº 98 424, of August 31th, 2012, CAAE No. 05906912.0.0000.5537. The 
analysis of the nursing staff speeches, along with the contemplation of their posters 
and their written descriptions, allowed from the guiding principles of Zeferino (2010), 
in light of the reference of Alfred Schutz, unveiling the typical ideal of nursing 
technicians about the systematization of nursing care, passing four themes: typing of 
the concept of systematization of nursing care; benefits, which resulted in the 
reasons to believe in the positivity of this working tool; experienced problems, 
revealing the world of everyday life of nursing professionals, and possibilities for 
improvement. It was concluded that the nursing technicians are unaware of the 
systematization of nursing care. However, they typify a very positive perception about 
the same, especially with regard to improvements that may foster care. 
 
Descriptors: Education, Nursing, Associate. Nurses’ Aides. Patient Care Planning. 
Nursing Process. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O surgimento da enfermagem, associado à iniciativa das práticas de 

Florence Nightingale, trouxe, como componente essencial dessa profissão, o 

cuidado, o qual, ao longo de sua história, vem sendo apreendido por uma visão 

dúbia: ora é considerado como arte, ora, como ciência. 

A preocupação com o saber científico da enfermagem nasceu 

conjuntamente com sua consolidação, pois Florence já defendia uma profissão 

embasada em questionamentos, o que requeria conhecimentos distintos da 

medicina (TANNURE; GONÇALVES, 2006). 

Todavia, é inquestionável na literatura o fato de que, por muitos anos, a 

enfermagem renegou tal caráter científico, conformando-se, basicamente, “com uma 

cultura do fazer disciplinar sem, contudo, refletir acerca de novas possibilidades do 

ser e agir nos micro-espaços do cotidiano diário” (NASCIMENTO et al., 2008, p. 

644). 

Em decorrência disto, a arte do cuidar por muitos anos caracterizou-se, 

primordialmente, por práticas técnicas imediatas, não valorizando a cientificidade da 

profissão. Paulatinamente, tais ações foram sendo questionadas, a ponto de a 

década de 1950 representar o marco do processo de tentativa de se vir a 

reorganizar o conhecimento da enfermagem, visto ter sido nessa década que se deu 

o avanço significativo no desenvolvimento de modelos conceituais, tendo por escopo 

o estabelecimento de expoentes teóricos para os profissionais de enfermagem 

(NÓBREGA; SILVA, 2009). 

No contexto brasileiro, podemos referenciar alguns marcos fundamentais 

que contribuíram na luta para a defesa e efetivação da enfermagem enquanto 

ciência do cuidar, o que, vale ressaltar, constitui um processo ainda presente nos 

dias atuais, em que se busca, cada vez mais, subsídios que afirmem a teoria na 

prática cotidiana dos seus profissionais. 

Inicialmente, a precursora dessa discussão no panorama brasileiro foi 

Wanda Aguiar Horta, na segunda metade dos anos de 1960, sendo ela a primeira 

enfermeira brasileira a falar de teoria no campo profissional, a exemplo de um 

movimento internacional de fomento de teorias para embasamento da prática 

profissional (TANNURE; GONÇALVES, 2006). 
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Horta desenvolveu a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, 

propondo uma assistência sistematizada, tendo em vista que as necessidades dos 

sujeitos, decorrentes de desequilíbrios, exigem do profissional de enfermagem uma 

prática que reflita sobre tais necessidades, a fim de se poder vir a contribuir 

efetivamente para um reequilíbrio dinâmico no tempo e no espaço desses sujeitos 

(OLIVEIRA; PAULA; FREITAS, 2007). 

Posteriormente, merece destaque, em nosso território, a década de 1980, 

quando, em 1986, por meio da Lei nº 7498, o exercício profissional da enfermagem é 

regulamentado, apresentando como atividades privativas do enfermeiro a Consulta e 

a Prescrição de Enfermagem. Nesse documento, são estabelecidas as categorias 

profissionais componentes da enfermagem, a saber: enfermeiro, técnico de 

enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, respeitados os respectivos graus de 

habilitação (BRASIL, 1987). 

Em 2002, em mais uma tentativa de reafirmação da enfermagem como 

ciência do cuidado, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) apresentou a 

Resolução nº 272, determinando que a sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE) é uma incumbência privativa do enfermeiro, devendo ocorrer em 

toda instituição de saúde, pública e privada e ser registrada formalmente no 

prontuário do usuário (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2002). 

Em 2009, o COFEN fomentou a Resolução nº 358, reafirmando o 

processo de enfermagem (PE) como um meio de evidenciar a contribuição da 

enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando, assim, o 

reconhecimento profissional do enfermeiro (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2009). 

De maneira geral, pode-se constatar que o empenho pela consolidação 

da enfermagem enquanto profissão de base científica vem se intensificando no 

decorrer da história brasileira, notadamente com a defesa de que a SAE se constitui 

uma estratégia ímpar para a consecução dessa premissa. 

É válido ressaltar que se compreende a diferenciação fundamental entre 

PE e SAE, a qual reside no fato de que esta última, enquanto organização do 

trabalho de enfermagem, engloba o método, o pessoal e os instrumentos; 

caracterizando-se o PE, por sua vez, como instrumento metodológico e sistemático 

de prestação de cuidados (FULY; LEITE; LIMA, 2008). 
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Em síntese, o PE constitui-se num instrumento prático de efetivação dos 

objetivos da SAE, sendo didaticamente referido na literatura por meio de etapas 

componentes, dinâmicas e interdependentes, as quais aparecem na literatura 

especializada de maneiras diversas, quanto ao número e à sua organização. O 

COFEN, por exemplo, traz em sua Resolução nº 358 o PE composto por cinco 

etapas fundamentais, quais sejam: o histórico (ou coleta de dados), o diagnóstico, o 

planejamento, a implementação e a avaliação de enfermagem. 

Reconhece-se, todavia, unanimemente na literatura, o caráter cíclico das 

etapas do PE (Figura 1), sendo que cada uma fica na dependência da exatidão da 

precedente, para que o processo seja desenvolvido com eficácia e resolutividade 

(CARPENITO, 2003). 

 

Figura 1: Etapas do processo de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de Zavareza e Bianchini (2010). 

 

De forma inquestionável, entretanto, é enfático que a SAE ainda não se 

consolidou como método fundamental de trabalho da enfermagem em todo o 

território nacional. Inúmeros pesquisadores referem as dificuldades que os 
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profissionais enfrentam em sua prática, bem como os fatores que constituem um 

entrave para uma real consolidação da SAE, sobretudo a falta de conhecimento e a 

sobrecarga profissional, além da visão fragmentada e mecanizada que ainda 

hegemoniza as atividades dos profissionais de saúde. 

Diante desse contexto, chama a atenção um entrave peculiar que é 

referenciado na literatura: a constituição da equipe de enfermagem por profissionais 

de diferentes níveis educacionais, de designações ainda obscuras no que se refere 

à SAE (GONÇALVES et al., 2007; RAMOS; CARVALHO; CANINI, 2009). 

É imperativo apreender que a SAE só será efetivada quando for 

compreendida como resultado de um trabalho articulado e fundamentado de toda a 

equipe de enfermagem, sem negligenciar ou desmerecer a contribuição essencial de 

todas as categorias profissionais. Coaduna-se, desse modo, com Ramos, Carvalho 

e Canini (2009, p. 41), ao afirmarem:  

 

 

A integração das diferentes categorias de enfermagem na realização da 
SAE, respeitadas as exigências legais, a reflexão quanto à finalidade da 
SAE e a participação de cada um em suas fases consistem em algumas das 
estratégias para vencer barreiras da operacionalização deste método. 

 

 

O que se defende, portanto, é a integração do profissional técnico de 

Enfermagem (TE) à SAE. O TE, de acordo com o Decreto nº 94.406/87, que 

regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 – a Lei do Exercício Profissional 

da Enfermagem – constitui um profissional componente da equipe de enfermagem, 

tendo como pré-requisitos para exercício de sua profissão ser titular do diploma ou 

do certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e ser 

registrado no órgão competente (BRASIL, 1987). 

Constitui um componente ímpar da equipe de enfermagem, auxiliando o 

enfermeiro em suas atividades assistenciais e de planejamento. Adiciona-se ainda o 

fato de os TE representarem, nacionalmente, a classe com maior contingente de 

profissionais no âmbito da enfermagem. Segundo dados do COFEN, em 2011, 

existiam 750.205 TE no Brasil, valor que correspondia a 40,41% de todos os 

profissionais de enfermagem (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2011). 
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Trata-se, portanto, de um profissional fundamental no processo de cuidar, 

em termos quantiqualitativos, componente que atua direta e continuamente na 

assistência de enfermagem.  

Entretanto, apesar da relevância inquestionável dessa categoria 

profissional na edificação da assistência de enfermagem, é referenciado na literatura 

o fato de esse profissional ainda ter sua participação na SAE como um campo 

obscuro, sobretudo pela visão errônea de serem tais profissionais apenas 

executores do cuidado, negligenciando-se sua participação fundamental no 

processo de planejamento do cuidado. 

Tal problemática inquietou a mestranda, que se questionou o porquê de 

se negligenciar, do processo de consolidação da SAE, os 40,41% de profissionais 

de enfermagem que atuam essencialmente em todas as etapas, direta ou 

indiretamente, do processo de cuidar. 

Essa inquietação também integra a situação biográfica da autora – 

conceito compreendido a partir do referencial teórico de Schutz (1972), que o 

apreende como aquilo que dá ao homem o caráter biográfico histórico em que ele se 

encontra, bagagem disponível que funciona como esquema de referência para toda 

interpretação do mundo.  

A partir de sua situação biográfica, a mestranda constatou a lacuna 

existente acerca da participação do TE na SAE, a qual se deu em dois momentos 

distintos. Primeiro em atividades assistenciais, em que, nos raros momentos em que 

se observou a aplicação de instrumentos como tentativa de operacionalizar a SAE, 

inexistiu um diálogo entre a equipe de enfermagem, desse modo a prescrição de 

enfermagem traduzia-se em apenas mais um documento em meio ao prontuário do 

usuário. 

Outro momento de ímpar contribuição para alçar tais reflexões fomentou-

se nas atividades de docência em um curso Técnico de Enfermagem, quando se 

pode visualizar um retrato do que talvez seja o alicerce dessa problemática: o 

despreparo do TE em formação para atuar na SAE, sendo essa temática ausente 

nos componentes curriculares de tal curso. 

E foi a partir dessas inquietações, constatando entraves visíveis para a 

edificação de uma participação efetiva do TE na SAE, que a autora teve o despertar 

para a temática, buscando o mestrado acadêmico como meio científico de desvelar 



18 
 

aquilo que a afligia, o que passou a ser o seu fenômeno de estudo: o típico ideal do 

TE acerca da SAE.  

Durante o seu percurso no primeiro semestre do curso de mestrado 

acadêmico, a mestranda teve aproximações teóricas fundamentais, isso ao cursar 

as disciplinas que compunham o referido curso e ao discutir com sua orientadora 

qual seria o melhor caminho a trilhar para se pudesse compreender um fenômeno 

de estudo tão subjetivo e pouco discutido no âmbito da enfermagem. 

Nesse momento, surge a aproximação com o referencial teórico de Alfred 

Schutz, resultado de uma sugestão de sua orientadora. Mestranda e orientadora, 

portanto, apreendendo que as inquietações supracitadas se colocavam como uma 

necessária investigação acerca do mundo vida dos TE, entenderam que investigar o 

típico ideal do TE acerca da SAE, à luz dos ensinamentos de Schutz, seria o 

caminho para desvelar os significados que eles atribuem a essa ferramenta de 

trabalho. 

Na perspectiva de Schutz (1972, 2012), o típico ideal constitui a forma 

como os homens interpretam suas atitudes e as atitudes dos outros, de acordo com 

suas histórias e relevâncias, auxiliando os sujeitos a se situar dentro do mundo 

social. 

Assim, buscou-se mergulhar nas leituras primárias de Schutz, bem como 

em investigações que haviam utilizado tal fenomenólogo como referencial teórico. 

Descobriu-se, nesse momento, o trabalho de doutoramento de Zeferino (2010), que, 

de maneira inovadora e elucidativa, construiu princípios orientadores para a 

pesquisa científica baseada na própria obra de Schutz, o que, para a mestranda, se 

revelou como ensinamentos fundamentais que permitiram trilhar todo o processo de 

pesquisa à luz dos ensinamentos de Alfred Schutz. 

Além disso, outra escolha acerca do delineamento da pesquisa foi 

traçada: buscando facilitar a expressão das subjetividades dos sujeitos de pesquisa 

e compreendendo que o fenômeno investigado poderia se revelar como um enigma 

para os TE, procurou-se sistematizar a coleta de dados por meio de uma técnica que 

motivasse e facilitasse a expressão de suas experiências vividas. 

Desse modo, como reflexo da formação da mestranda, delineou-se o 

processo de coleta de dados por meio do grupo focal, técnica que permitiria a 

interação grupal dos TE, pautado na Pedagogia Vivencial Humanescente (PVH), 

proposta adotada pelo curso de graduação onde a mestranda se formou, a qual 
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ousa, a partir da herança primordial de Paulo Freire, incorporar os pressupostos da 

formação humana à visão ecossistêmica do homem, entendendo que a experiência 

que deve ser valorizada é a observação grupal da própria realidade, o diálogo, como 

forma de proporcionar a construção coletiva através da expressão das 

subjetividades dos sujeitos. 

Assim, traçou-se um processo de pesquisa que se revelou fundamental 

para que as subjetividades dos TE fossem realçadas e para que o típico ideal acerca 

da SAE fosse desvelado, isso através dos princípios orientadores de Zeferino 

(2010), à luz do referencial de Alfred Schutz, e da realização do grupo focal norteado 

pela PVH. 

Investigar o típico ideal do TE acerca da SAE, dessa maneira, constitui 

aspecto essencial para identificar entraves na consolidação da atuação desse 

profissional nesse instrumento de trabalho, fator que, de acordo com a literatura, 

representa um dos dificultadores para a afirmação da SAE na realidade brasileira. 

Conforme supracitado, os TE representam, nacionalmente, a classe com 

maior contingente de profissionais no âmbito da enfermagem. No contexto norte-rio-

grandense, segundo o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte 

(COREN-RN), no dia primeiro de julho de 2013, existiam inscritos nesse conselho: 

11.543 TE (47%); 7.388 auxiliares de enfermagem (30%); e 5.581 enfermeiros 

(23%). 

É enfático, portanto, que os TE representam uma significativa categoria 

profissional no âmbito da enfermagem, atuando direta e continuamente com os 

usuários e, por conseguinte, participando efetivamente da edificação da SAE. 

Todavia, constata-se a ainda incipiência de estudos que versem sobre a 

participação do TE na SAE, sendo essencial o fomento de pesquisas que coloquem 

em relevo as percepções e competências do TE para atuar nesse instrumento 

metodológico da assistência de enfermagem, a fim de subsidiar estratégias de 

melhoria que efetivem esse profissional como integrante ímpar da equipe de 

enfermagem. 

Destarte, os resultados da pesquisa poderão traduzir-se em reforços 

importantes no cenário da enfermagem, tanto no âmbito assistencial, contribuindo 

para o olhar dos profissionais de enfermagem para a SAE enquanto resultado de um 

trabalho em equipe, em que todas as categorias profissionais devem atuar de forma 

direta, respeitando suas competências específicas; quanto no âmbito acadêmico, 
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vislumbrando mudanças curriculares nos cursos Técnicos de Enfermagem, 

incidindo, portanto, na melhoria da formação desse profissional para atuar na SAE. 

Outrossim, destacam-se como modificações possíveis de serem alçadas 

por meio dos resultados do estudo em tela: incentivar a inserção do TE na SAE e o 

desenvolvimento de ações educativas que abalizem esse processo, que se iniciem 

nas escolas formativas e continuem em serviço. 

A realização do nosso estudo ainda se justifica pelo fato de ele estar de 

acordo com a linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), denominada 

“Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem”, visando contribuir para o 

repensar da prática da enfermagem, na perspectiva de qualificar a 

assistência/atenção à saúde dos usuários dos serviços de saúde, isso por meio do 

desvelamento do típico ideal do TE acerca da SAE, à luz do referencial teórico de 

Alfred Schutz. 

Assim, partindo da premissa de que é fundamental desvelar experiências 

humanas subjetivas para que se compreenda melhor um fenômeno, buscando a 

sistematização do típico ideal dos sujeitos investigados (SCHUTZ, 1972, 2012), bem 

como compreendendo e defendendo a integração fundamental de todas as 

categorias profissionais componentes da enfermagem para a real efetivação da 

SAE, apresentam-se as inquietações do estudo: qual o típico ideal do TE acerca da 

SAE? E, ainda, como os TE representam ludicamente a SAE? 

As respostas a esses questionamentos podem se transformar em 

importantes estratégias de mudança, isso através da identificação dos pontos de 

entrave na concretização dos princípios basilares da SAE. 

O fomento da pesquisa, portanto, se traduz no desvelamento de tais 

inquietações, buscando ferramentas que subsidiem ações transformadoras que 

contribuam para a efetivação da SAE em nosso meio, sobretudo por meio da 

inserção do profissional TE nesse contexto. 

A relevância do estudo, desse modo, está na possibilidade de se 

compreender como os TE tipificam a SAE, etapa fundamental para que se possam 

traçar estratégias de integração fundamental desse profissional à SAE, contribuindo 

para a efetiva implementação dessa ferramenta de trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

 

Compreender o típico ideal do técnico de enfermagem acerca da 

sistematização da assistência de enfermagem, à luz do referencial teórico de Alfred 

Schutz. 

 

 

2.1 Específicos 

 

 

 Descrever a sistematização da assistência de enfermagem segundo a 

tipificação dos técnicos de enfermagem; 

 Desvelar as ações típicas para o consolidar da sistematização da 

assistência de enfermagem na concepção dos técnicos de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Schutz e os aspectos principais de sua fenomenologia sociológica 

compreensiva 

 

 

Alfred Schutz, considerado como um dos mais importantes filósofos da 

ciência social do século XX e conhecido como o fenomenólogo do social, nasceu em 

Viena, em 1899, cidade em que estudou leis e ciências sociais na Universidade de 

Viena, onde teve professores influentes, tais como Hans Kelsen (Direito), Ludwig 

von Mises (Economia), Friedrich von Wieser, Othmar Spann (Sociologia) (SCHUTZ, 

1972, 2012). 

Dentre suas obras, a primeira é considerada o elemento chave de seus 

conceitos e foi publicado em 1932, o único estudo de Schutz publicado enquanto ele 

ainda vivia na Europa: Der Sinnhafte Aufbau der Soziales Welt, traduzida como The 

Phenomenology oh the Social World (SCHUTZ, 2012). 

A fenomenologia sociológica compreensiva de Alfred Schutz tem por base 

a realidade cognitiva incorporada aos processos de experiências humanas 

subjetivas: “a filosofia fenomenológica se apresenta como uma filosofia do homem 

em seu mundo vital, capaz de explicar o sentido deste mundo de uma maneira 

rigorosamente científica” (ZEFERINO, 2010, p. 36). 

Nesse sentido, evidencia-se que, investigar o típico ideal do TE acerca da 

SAE, tendo por base a abordagem compreensiva de Schutz, alicerça-se na ideia de 

que o profissional TE traz consigo uma situação biográfica que necessita ser 

desvelada para que se compreenda a possibilidade de inserção essencial desse 

profissional na solidificação da SAE. 

Em vista de melhor compreender como tal referencial embasará o 

processo de pesquisa que se coloca, apresentam-se os principais conceitos-chave 

da abordagem de Schutz (1972, 2012) que serão alicerce do estudo: 

 Mundo vida cotidiano: espaço em que os homens se situam com seus 

problemas diários em intersubjetividade com seus semelhantes, não constituindo 

apenas um mundo natural, mas um mundo social, histórico e cultural (SCHUTZ, 

1972, 2012). A ação no mundo vida cotidiano, segundo Chrizostimo et al. (2009) é 
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vista como um processo fundamentado em funções de motivação, razões e 

objetivos. Buscar a interpretação do mundo vida dos sujeitos corresponde, assim, a 

reconhecer a relevância de se compreender a experiência dos sujeitos e refletir 

sobre as origens das experiências, o que possibilitará o conhecimento de um 

fenômeno (BANDA, 2004; RIQUELME, 2006); 

 Típico ideal: forma como os homens interpretam suas atitudes e as 

atitudes dos outros, de acordo com suas histórias e relevâncias, auxiliando os 

sujeitos a se situar dentro do mundo social, e a manter as várias relações com seus 

semelhantes e objetos culturais. Seguindo as concepções de Schutz, Zeferino 

(2010, p. 43) destaca: “no que tange à investigação da realidade da vida cotidiana, o 

que possibilitará a compreensão de um fenômeno social pelo pesquisador é a 

sistematização dos seus traços típicos”; 

 Situação biográfica: sedimentação de todas as experiências anteriores 

do sujeito, organizadas de acordo com o seu “estoque de conhecimentos à mão”, 

determinando o modo como cada ator pensa e age no espaço social (ZEFERINO, 

2010), o que influencia e é influenciado pelas motivações dos sujeitos, englobando 

seus motivos-para e seus motivos-porque; 

 Motivos-para: essencialmente subjetivos, constituem as metas que se 

procuram alcançar, tendo uma estrutura temporal voltada para o futuro, formando 

uma categoria subjetiva da ação, isto é, os motivos que estão estreitamente 

relacionados com a ação e com a consciência do ator: “En la relación-para, la 

vivencia motivada (es decir, la acción) es anticipada en la vivencia motivante (es 

decir, el proyecto), y se la representa en ella en el tiempo futuro perfecto” (SCHUTZ, 

1972, p. 121); 

 Motivos-porque: são pautados na objetividade, evidenciados nos 

acontecimentos já concluídos, tendo assim uma direção temporal voltada para o 

passado, podendo ser compreendidos em retrospectivo, ou seja, são inconscientes 

durante a ação: “[...] en la genuina relación-porque, el factor motivante es una 

vivencia temporalmente anterior al proyecto [...] y podemos por lo tanto designar 

nuestra referencia intencional a ella como pensar en el tiempo pluscuamperfecto” 

(SCHUTZ, 1972, p. 121); 

 Relação face a face: “[...] uma relação face a face leva o homem a 

experienciar o semelhante de modo direto dado que compartilham um tempo e um 

espaço comuns” (BANDA, 2004, p. 81). Tal relação, por conseguinte, possibilita que 
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o outro se apresente como uma pessoa cujo corpo é um campo de expressões, 

sendo esta a característica da orientação para o outro, o que é possível por meio da 

intersubjetividade; 

 Intersubjetividade: compreendida como categoria ontológica da 

existência humana, a intersubjetividade é vista, a partir do referencial de Schutz, 

como alvo de transformação do cuidado, possibilitando um cuidado individualizado a 

partir do reconhecimento do mundo vida do outro, preenchido por seus valores, suas 

crenças, seus medos, seus motivos-para e seus motivos-porque (ZEFERINO, 2010). 

Em síntese, tendo por base os pressupostos estabelecidos por Schutz 

(1972), buscar-se-á uma abordagem compreensiva do típico ideal do profissional TE 

acerca da SAE. 

 

 

3.2 Abordagem compreensiva da enfermagem 

 

 

Os pensamentos filosóficos evoluem continuamente de acordo com o 

momento histórico que se vivencia, em resposta às inquietações que caracterizam 

esse período. Focalizando a investigação da relação entre o pensamento e o ser, 

múltiplas respostas, no decorrer da história, foram elaboradas almejando à 

explicação dessa díade, o que diferenciou as correntes de pensamento, cada qual 

com sua visão particular do mundo (GARCÍA, 1983). 

Inserida nessa perspectiva, a sociologia compreensiva se edificou após 

os anos 1970, quando se visualizaram movimentos sociais reivindicatórios com 

críticas ao cientificismo – concepção positivista de uma ciência universal, empírica, 

atemporal e isenta de valores – assinalando-se os efeitos negativos da 

medicalização e a eminência de uma atenção médica que não trazia melhoramento 

ao nível de saúde da população (GARCÍA, 1983). 

A sociologia compreensiva trouxe, por conseguinte, reflexões sobre o 

papel do Estado e das grandes instituições médicas, a promoção da saúde, a 

essencialidade de um olhar sociológico sobre a saúde e a ênfase nas novas formas 

institucionalizadas de saúde: atenção primária, autocuidado, participação 

comunitária e educação e saúde (MINAYO, 2010). 
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A enfermagem, nesse panorama, reconhecendo-se como uma prática 

social, buscou a compreensão das relações socioeconômicas, dentro de uma 

dialética social e histórica, aproximando-se da pesquisa qualitativa, sobretudo das 

reflexões fenomenológicas, que apontam para os fenômenos adoecer, morrer, 

relacionar-se com o outro, buscando compreender o ser humano em sua interação 

com o mundo (ALMEIDA et al., 2009; SANTOS et al., 2011). 

Apreende-se, através do entendimento da relação mútua existente entre 

as correntes de pensamento e os aspectos sanitários, nos quais a enfermagem é 

integrante ímpar, que o conhecimento disciplinar de tal profissão “[...] ha sido 

fructífero desde la época de Florence Nightingale en la cual el foco de investigación 

se centró en el qué hacer, para luego pasar al dominio del hacer técnico es decir, al 

cómo hacer, pasando luego al por qué hacer [...]” (TRUISI, 2011, p. 177). 

Atualmente, a enfermagem insere-se no contexto de transição 

paradigmática, enfocando a emergência de pensamentos holísticos, ecológicos e 

complexos, compreendendo sua peculiar relação intersubjetiva com os sujeitos, foco 

da essência de seu fenômeno primordial: o cuidar. 

É nessa perspectiva que se coloca em relevo a possibilidade de 

interpretação da enfermagem a partir da fenomenologia sociológica compreensiva 

de Alfred Schutz, alicerçando-se na ideia de serem as práticas de enfermagem 

atividades de natureza complexa, pautadas numa relação face a face de 

intersubjetividade, em que a enfermeira busca compreender a situação biográfica 

dos usuários, focalizando o seu mundo vida cotidiano. 

 

 

3.2.1 Cuidado de enfermagem: relacionamento face a face 

 

 

Apreender uma abordagem compreensiva da enfermagem a partir do 

referencial teórico de Alfred Schutz significa, em essência, afirmar que essa 

profissão alicerça-se em uma prática fundamentalmente relacional, que se pauta na 

compreensão bilateral dos motivos envolvidos nesse processo de cuidar, os 

motivos-para e os motivos-porque do binômio enfermagem-usuários. 

Elucida-se, dessa forma, que a enfermagem promove uma relação face a 

face, sem a qual não é possível solificar o cuidado, ação eminentemente 
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intersubjetiva, que integra, de forma medular, o mundo-vida cotidiano dos sujeitos. 

Em contraste, se visualizaria uma conduta guiada pelo anonimato, aspecto 

inoperante na verdadeira essência da enfermagem. 

Tendo por base tais compreensões, reflete-se sobre a interpretação do 

cuidado de enfermagem a partir dos conceitos chave de Schutz, destacando-se: o 

cuidar a partir da tipificação do outro; o cuidar que reconhece o mundo vida cotidiano 

dos sujeitos; o cuidar que busca a intersubjetividade; e o cuidar que estabelece uma 

relação face a face. Enfatiza-se que tais reflexões não são fragmentárias, mas sim 

integram uma reflexão complexa, qual seja: a tipificação da prática de enfermagem. 

 

 

3.2.1.1 Cuidar a partir da tipificação do outro 

 

 

Refletir a enfermagem a partir dos preceitos de Schutz significa 

reconhecer que o cuidado alicerça-se na compreensão do usuário mediante sua 

situação biográfica, capaz de atribuir significados distintos em suas experiências e 

vivências (SILVA; DAVIES; CUNHA, 2010). 

O profissional de enfermagem, desse modo, visualiza a pessoa como um 

todo, em todas as dimensões, em suas interações com o paciente, família e 

comunidade e, por conseguinte, o cuidado de enfermagem envolve a compreensão 

dos conhecimentos e experiências psicossociais, culturais e econômicas do paciente 

(CHRIZOSTIMO et al., 2009). Em outras palavras, Zeferino (2010, p. 27) aprende 

que, “para cuidar, precisamos conhecer a vida do outro, a sua situação biográfica, a 

sua bagagem de conhecimentos”. 

Desse modo, a enfermagem solidifica o cuidar a partir das situações 

vividas pelos sujeitos, isso através de uma análise interpretativa que levará à 

apreensão do tipo vivido, que consiste em uma atitude fenomenológica de 

significação (SILVA; RODRIGUES, 1997). Para tanto, Chrizostimo et al. (2009) 

destaca que o cuidar edifica-se a partir da escuta e do diálogo como estratégias para 

valorizar a vivência que é única, pois só o sujeito da ação pode dizer o que pretende 

sentir na relação com a mesma. 

Cuidar a partir da tipificação do outro significa, destarte, buscar o 

significado da ação do outro, compreender o outro/usuário como protagonista das 
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práticas sanitárias, uma vez que “[...] sólo comprendiendo los motivos del hablante 

captamos su significado subjetivo” (SCHUTZ, 1972, p. 22). Outrossim, compreende-

se que “[...] o cuidado de enfermagem aproxima enfermeira e paciente no 

desenvolvimento de uma consciência mútua do outro [...], possibilitando um 

relacionamento do tipo Nós” (ZEFERINO, 2010, p. 84). 

 

 

3.2.1.2 Cuidar que reconhece o mundo vida cotidiano dos sujeitos 

 

 

O mundo vida cotidiano, na concepção de Schutz, é o espaço em que os 

homens se situam com seus problemas diários em intersubjetividade com seus 

semelhantes, não constituindo apenas um mundo natural, mas um mundo social, 

histórico e cultural (SCHUTZ, 1972). 

A ação no mundo vida cotidiano é vista como um processo fundamentado 

em funções de motivação, razões e objetivos, guiados por antecipações na forma de 

planejamento e projeções (CHRIZOSTIMO et al., 2009). Buscar a interpretação do 

mundo vida dos sujeitos corresponde, portanto, de acordo com Riquelme (2006) e 

Banda (2004), a considerar a relevância de se compreender a experiência dos 

sujeitos e refletir sobre as origens das experiências, o que possibilitará o 

conhecimento de um fenômeno. 

Assim, o cuidar que reconhece o mundo vida dos sujeitos busca entender 

seus projetos de ação, considerando as motivações, as apreensões, os significados 

atribuídos pelos sujeitos, que, inseridos no mundo vida, influenciam e são 

influenciados por seu contexto social, histórico: “[...] o mundo da vida cotidiana não é 

um mundo privado; ao contrário, é um mundo intersubjetivo, compartilhado com 

outros homens” (BANDA, 2004, p. 20). 

O cuidado de enfermagem que tem por norte o mundo vida, desse modo, 

ao investir na tentativa de interpretar o fenômeno situado, assume uma posição 

reflexiva e interativa, segundo reflexões de Banda (2004), compreendendo que, ao 

estabelecer uma relação face a face com os usuários, a enfermagem também passa 

a integrar esse mundo vida, o que também ocorre de forma recíproca. 

O cuidado de enfermagem, pautado na concepção do mundo vida de 

Schutz, assume um desafio: “[...] o conflito central não é coabitar o espaço, mas sim 
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coexistir nesse espaço procurando construir um projeto próprio de grupo, a partir da 

singularidade e da coincidência de motivações e interesses das pessoas com os 

projetos de outros” (BANDA, 2004, p. 95-96). 

 

 

3.2.1.3 O cuidar que busca a intersubjetividade 

 

 

Compreendida como categoria ontológica da existência humana, a 

intersubjetividade é vista, a partir do referencial de Schutz, como alvo de 

transformação do cuidado, possibilitando um cuidado individualizado a partir do 

reconhecimento do mundo vida do outro, preenchido por seus valores, suas crenças, 

seus medos, seus motivos-para e seus motivos-porque (ZEFERINO, 2010). 

Nessa perspectiva, o cuidado de enfermagem integra ações guiadas por 

movimentos de intersubjetividade contínuas, o que revela graus de complexidade na 

interpretação das necessidades e das escolhas do outro e respeito à singularidade 

da pessoa (BANDA, 2004). 

O cuidar que busca a intersubjetividade pressupõe, assim, um 

entendimento mútuo que se estabelece por meio da comunicação que busca o 

conhecimento do mundo vida do outro e de seu sentido socialmente compartilhado, 

o que se dá mediante a troca não apenas de signos ou da linguagem, mas de um 

viver diferentes dimensões simultaneamente (ACEVEDO, 2011; VARGAS, 2010). 

Estabelecer um cuidado através da intersubjetividade supõe, em síntese, conforme 

Vargas (2010), reconhecer a humanidade do outro em sua dimensão essencial. 

 

 

3.2.1.4 Cuidar que estabelece uma relação face a face 

 

 

Estabelecer um processo de cuidar alicerçado na intersubjetividade 

significa reconhecer a prática de enfermagem como um espaço de produção de um 

ambiente comum que revela o estado de estar unido com o outro, em que o 

relacionamento pode se dar na relação face a face: “Produzir cuidados de 
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enfermagem requer gerar relações face a face da enfermeira com os pacientes” 

(BANDA, 2004, p. 82). 

É na relação face a face que se apreende diretamente o outro, num 

momento de interação social, numa relação entre nós, numa experiência direta entre 

pessoas que só se realiza quando há comunidade de espaço e de tempo (SILVA; 

RODRIGUES, 1997). Uma relação face a face, dessa maneira, coadunando Banda 

(2004), leva a enfermagem a experienciar o usuário como uma pessoa cujo corpo é 

um campo de expressões, orientando o cuidar para o nós. 

A complexidade de cuidar numa relação face a face de simultaneidade 

com o usuário envolve, por conseguinte, um relacionamento de alto grau de 

interatividade, em que pessoas coexistem com outras pessoas em condições 

ímpares, por meio de ações intencionalmente direcionadas ao usuário, sendo que, a 

partir do momento em que é atribuído um significado a tais ações, elas são 

compreendidas como significantes, revelando a intencionalidade para compreender 

o outro (BANDA, 2004; SILVA; RODRIGUES, 1997). 

 

 

3.2.2 Motivos-porque da ação de enfermagem 

 

 

Os motivos-porque possibilitam a compreensão, em retrospectivo, das 

ações dos sujeitos, ou seja, são as razões das ações, implícitas e inconscientes 

durante o progresso da ação. Desse modo, compreendê-las em retrospectivo 

configura-se como um caminho para a apreensão da intencionalidade das ações e, 

com isso, a ação no mundo vida é vista como um processo fundamentado em 

funções de motivação, razões e objetivos, guiados por antecipações na forma de 

planejamento e projeções (SCHUTZ, 1972). 

No que se refere aos motivos-porque da enfermagem, esses se 

manifestam na compreensão de que o processo de trabalho da enfermagem é 

possuidor de carga histórica, cultural, política e ideológica, além de ser influenciado 

diretamente pelo ambiente e pelas condições de trabalho vivenciadas pelos 

profissionais (CHRIZOSTIMO et al., 2009). 

Além disso, também se evidencia que o aprendizado para ter habilidades 

nos procedimentos e divisão técnica do trabalho configuram-se como motivos-
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porque da atual configuração da enfermagem, carente de maior integração e 

integralidade no processo de cuidar (BANDA, 2004). O contexto sanitário, bem como 

o entendimento dos aspectos da concepção da saúde e do sentido de qualidade da 

assistência também se traduzem em motivos-porque da ação da enfermagem 

(CHRIZOSTIMO et al., 2009). 

Elucida-se que a compreensão dos motivos-porque possibilita, segundo 

Chrizostimo et al. (2009), o movimento de criação de estratégias inovadoras para a 

transformação da prática profissional da enfermagem, superando o paradigma 

flexneriano e fortalecendo o paradigma sanitário para o desenvolvimento do cuidar 

na conjuntura da atenção holística e humanizada com qualidade. 

 

 

3.2.3 Motivos-para da ação de enfermagem 

 

 

Tendo por base que os motivos-para referem-se ao estado de coisas a 

ser estabelecido, ao fim a atingir, ao projeto a realizar e à vontade de fazê-lo, reflete-

se acerca de tais motivos cujo fim é a solidificação do empoderamento da 

enfermagem, isso através do referencial de Schutz, abarcando: a prática de 

enfermagem como ação, intencionalmente edificada; o conhecimento científico que 

não nega a situação biográfica dos sujeitos; as práticas que se traduzem num 

relacionamento face a face; e o cuidado sistêmico inserido num mundo vida 

cotidiano complexo. Tais reflexões, que não devem ser visualizadas de maneira 

fragmentária, mas sim integrada e complexa, são tecidas a seguir. 

 

 

3.2.3.1 Prática de enfermagem como ação 

 

 

Um dos entraves visualizados para a afirmação do empoderamento da 

enfermagem é a permanência do espontaneísmo de suas práticas. De maneira 

contextualizada, reflete-se que o modo de vida contemporâneo, pragmático e 

mercantilista, parece impor um cotidiano que, na maioria das vezes, se 

incompatibiliza com reflexões relativas ao agir, o que impossibilita a reflexão da 
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finalidade dos atos, elemento ímpar ao empoderamento da prática (DOMINGUES; 

CHAVES, 2005). 

Nesse ínterim, elucida-se como motivo-para presente no resgate do poder 

da enfermagem, segundo a concepção de Schutz (1972, p. 90), afirmar a profissão 

como uma ação social, em contraste com a visão reducionista de conduta: “[...] lo 

distintivo entre acción y conducta es que la acción es la ejecución de un acto 

proyetado”. 

Superar a simples conduta significa apreender a enfermagem não mais 

como prática espontânea, isenta de planejamento e cientificidade. Apreender a 

enfermagem como ação traduz-se na defesa de uma profissão de bases científicas 

sólidas, aspecto que ainda carece ser solidificado: “[...] no plano da ação social, a 

prática profissional encontra-se em fase incipiente, uma vez que os enfermeiros nas 

suas motivações revelam desejos de ter condutas baseadas em projetos, todavia 

essas, ainda não se refletem num mundo social como ação” (BANDA, 2004, p. 122). 

Para tanto, é necessário que se reafirme o poder clínico da enfermagem, 

compreendido como a percepção do enfermeiro de ser intelectual, físico e 

emocionalmente capaz e preparado para interpretar respostas humanas, planejar, 

implementar e avaliar intervenções de enfermagem de forma eficaz, proporcionando 

maior conscientização de seu papel clínico, mais intencionalidade e envolvimento 

para decidir o que fazer (CRUZ et al., 2009). 

Afirmar a prática de enfermagem como ação, nesse contexto, traduz-se 

na compreensão do poder como mecanismo de reconstrução, de resgate e de 

reestruturação, que abrange, primeiramente, a conscientização dos trabalhadores de 

enfermagem na perspectiva de sua emancipação como sujeitos sociais, e, 

posteriormente, a defesa da enfermagem enquanto categoria que tem 

responsabilidades com os projetos institucionais e com os usuários, recuperando ou 

conquistando o direito de, efetivamente, ter um papel nas decisões concernentes ao 

processo de trabalho em saúde, do qual é parte indissociável (BERNARDINO; 

FELLI, 2008). 

 

 

3.2.3.2 Conhecimento científico e situação biográfica 
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Em unanimidade a literatura ressalta o papel do conhecimento científico 

na afirmação da enfermagem enquanto uma profissão de bases sólidas, ou seja, 

que se alicerça do empoderamento de suas práticas (BERNARDINO; FELLI, 2008; 

DOMINGUES; CHAVES, 2005; NÓBREGA-THERRIEN, 2004; VELLOSO; CECI; 

ALVES, 2010). 

O conhecimento, visto como meio de obter competência no agir e 

assegurar o poder, proporciona segurança na tomada de decisões, embasa 

competências e habilidades e confere domínio para agir de forma cientificamente 

consensual (DOMINGUES; CHAVES, 2005). Em síntese, de acordo com Nóbrega-

Therrien (2004, p. 85), visualiza-se que “o poder de cuidar é legitimado através do 

saber, que, por sua vez, também gera um poder”. 

Todavia, é sine qua non que se apreenda o conhecimento científico como 

fundamento medular da prática, sem que isso signifique a negação da situação 

biográfica dos usuários e do profissional. Em outras palavras, compreende-se que a 

reflexão ontológica não pode ser negligenciada, é preciso inserir os sujeitos, 

integralmente, nas ações de enfermagem, para que o empoderamento da profissão 

não se transforme em autoritarismo. 

A busca pela valorização das práticas de enfermagem, assim, requer que 

os profissionais invistam na busca de conhecimentos que subsidiem a prestação de 

uma assistência qualificada e que, além disso, estejam dispostos a discutir o 

significado dessa assistência qualificada, de acordo com a realidade sociocultural 

dos usuários (VELLOSO; CECI; ALVES, 2010). 

Caso contrário, o conhecimento pode, além de conferir poder à 

enfermagem, assegurar a ilusão de isenção da responsabilidade, fazendo com que 

se acredite, falaciosamente, que a ciência substitui a responsabilidade na tomada de 

decisão e que confere segurança no agir profissional (DOMINGUES; CHAVES, 

2005). 

Para que isso não se consolide, é necessário que se vislumbre o que 

Schutz denomina de situação biográfica: aquilo que dá ao homem o caráter 

biográfico histórico em que ele se encontra, bagagem disponível que funciona como 

esquema de referência para toda interpretação do mundo (BANDA, 2004). 

Chrizostimo et al. (2009) reflete que o profissional de enfermagem, desse 

modo, deve visualizar a pessoa como um todo, em todas as dimensões, em suas 

interações com o paciente, família e comunidade e, por conseguinte, o cuidado de 
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enfermagem envolverá a compreensão dos conhecimentos e experiências 

psicossociais, culturais e econômicas do paciente, compreendendo que, “para 

cuidar, precisamos conhecer a vida do outro, a sua situação biográfica, a sua 

bagagem de conhecimentos” (ZEFERINO, 2010, p. 27). 

Destaca-se, ainda, no contexto do conhecimento científico, que integra a 

situação biográfica dos sujeitos, o papel das pesquisas na afirmação do 

empoderamento da enfermagem. As investigações científicas possibilitam construir 

conhecimentos e saberes específicos à área da saúde, buscar respostas 

relacionadas aos inúmeros aspectos do processo saúde-doença e do viver humano 

e fornecer subsídios que facultem uma mudança da e na prática do cuidar, 

consolidando-se como caminho importante à construção e ampliação dos 

fundamentos que constituem o conhecimento em enfermagem (CAMATTA et al., 

2008). 

A fenomenologia, nesse panorama, desempenha aspectos essenciais. 

Estudo que buscou analisar a utilização do referencial fenomenológico nas 

pesquisas em enfermagem revelou que, ao desvendar as singularidades do ser 

humano, ao conceber suas ações e relações no contexto da saúde e ao desvelar os 

significados pela mediação das expressões corporais, a enfermagem instaura a 

atitude dialogal, o encontro permeado pela subjetividade e a interação, num 

processo de busca de compreensão do outro, sendo, em ordem decrescente, os 

referenciais filosóficos mais utilizados: Martin Heidegger, Alfred Schutz e Maurice 

Merleau Ponty (ALMEIDA et al., 2009). 

A fenomenologia, assim, conforme Camatta et al. (2008), tem 

possibilitado à enfermagem investigar diversas dimensões do existir do ser humano 

em dado tempo e espaço compartilhados com o outro e com o mundo, a partir do 

seu modo singular e único de intencionar os fenômenos existenciais, o que tem 

contribuído para a defesa da enfermagem enquanto profissão que se pauta na 

asseveração do empoderamento de suas práticas. 

 

 

3.2.3.3 Relacionamento face a face 
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Alfred Schutz compreende que é na relação face a face que se apreende 

diretamente o outro, num momento de interação social, numa relação entre nós, 

numa experiência direta entre pessoas que só se realiza quando há comunidade de 

espaço e de tempo (SILVA; RODRIGUES, 1997). Uma relação face a face, dessa 

maneira, leva a enfermagem a experienciar o usuário como uma pessoa cujo corpo 

é um campo de expressões, orientando o cuidar para o nós (BANDA, 2004). 

É imperativo, nesse sentido, compreender que o empoderamento da 

enfermagem pressupõe o estabelecimento de um relacionamento face a face, tanto 

com os usuários, sua família e comunidade, quanto com a equipe multiprofissional, 

apreendendo a intersubjetividade dos sujeitos, respeitando sua situação biográfica e, 

assim, elucidando práticas transformadoras que se alicercem em objetivos comuns, 

pautando-se na motivação grupal. 

Diz-se isso tendo por base que relações de poder arraigadas na 

intransigência se transformam em relações de dominação, muito mais do que em 

relações de poder propriamente ditas (VELLOSO; CECI; ALVES, 2010). Desse 

modo, compreende-se o empoderamento a partir de uma visão benéfica, 

entendendo que “a capacidade de influenciar pessoas pode estar diretamente 

relacionada ao poder de aprender a não caminhar sozinho, assumir os riscos e os 

desafios, transformar as idéias em ações” (OLIVEIRA et al., 2004, p. 489). 

Para tanto, são características consideradas fundamentais para o 

exercício das práticas de enfermagem pautadas em seu empoderamento: 

disponibilidade, afinidade e capacidade de lidar com as questões gerenciais, 

domínio, tranquilidade e capacidade de liderança, capacidade de interagir, de 

relacionar-se e estabelecer redes de contatos, atração pelo novo e capacidade de 

enfrentar desafios, ser político em seus diferentes relacionamentos, ter estabilidade 

emocional, ser determinado e profissional (BRITO; MONTENEGRO; ALVES, 2010). 

 

 

3.2.3.4 Cuidado sistêmico: mundo vida cotidiano complexo 

 

 

O mundo vida cotidiano, na concepção de Schutz (1972), é o espaço em 

que os homens se situam com seus problemas diários em intersubjetividade com 

seus semelhantes, não constituindo apenas um mundo natural, mas um mundo 
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social, histórico e cultural. Buscar a interpretação do mundo vida dos sujeitos 

corresponde, portanto, a reconhecer a relevância de se compreender a experiência 

dos sujeitos e refletir sobre as origens das experiências, o que possibilitará o 

conhecimento de um fenômeno (BANDA, 2004). 

A enfermagem, afirmando-se como uma profissão que integra o cuidar no 

binômio ciência-arte, buscando o seu empoderamento, insere-se no mundo vida 

cotidiano complexo dos usuários, necessitando, por conseguinte, solidificar um 

cuidado sistêmico. Para tanto, a SAE emerge como a organização do cuidado por 

meio da integração entre Sistema e Ação (SILVA et al., 2011). 

O cuidado de enfermagem sistêmico coloca em relevo a ética, a moral e a 

estética, visualizando o usuário para além do indivíduo doente/fragilizado, 

representando o desafio de produzir um cuidar circular e recursivo, pautado nos 

conhecimentos científico-humanísticos que orientam a práxis de Enfermagem, 

ampliando a relação entre sujeitos de forma intersubjetiva (SILVA et al., 2011). 

Em suma, elucida-se que a reflexão sobre as relações de poder na 

enfermagem apresenta a existência de múltiplas tramas: a trama do reconhecimento 

do cuidado como poder; a trama da busca desenfreada por cargos de administração, 

por sua visibilidade de poder, em detrimento de aproximar-se do paciente para 

realizar sua função fundamental, o cuidar; a trama da falta de reconhecimento da 

profissão; a trama da função de reproduzir dentro da equipe de saúde o papel 

histórico e culturalmente penetrado de ocupações contínuas e invisíveis 

(NÓBREGA-THERRIEN, 2004). 

A reflexão acerca da abordagem compreensiva da enfermagem a partir 

do referencial teórico de Alfred Schutz revela possibilidades múltiplas e significativas 

de interpretação da prática de cuidar dessa profissão, que se elucidam, de forma 

extremamente coerente, mediante os conceitos base do fenomenólogo do social: 

reconhecimento da situação biográfica, estabelecimento de relação face a face, 

promoção da intersubjetividade, compreensão dos motivos-para e dos motivos-

porque. 

A tipificação da prática de enfermagem traduz-se na compreensão de 

uma profissão essencialmente complexa, que se fundamenta no cuidar como 

elemento medular de suas práticas, inseridas em um contexto amplo de significados 

que integram um panorama sanitário, o qual influencia e é influenciado pelas 

correntes de pensamento que se vivencia. 
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Apreende-se, sobretudo, uma tipificação que elucida motivos-para em 

forma de desafios ímpares almejados pelos profissionais de enfermagem: buscar o 

reconhecimento da enfermagem como ação social, que se alicerce na tríade ciência-

arte-espiritualidade, buscando um cuidar que se edifique numa relação face a face, 

reconhecendo o nós intersubjetivo inserido no mundo vida cotidiano, o que requer, 

sobretudo, a compreensão de uma prática que se insira na busca contemporânea de 

interação de múltiplos paradigmas, reconhecendo a complexidade dos fenômenos 

de enfermagem. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

O estudo se alicerça em dois pilares temáticos, a saber: SAE e Profissional 

Técnico de Enfermagem. Tais pilares temáticos basilares da pesquisa serão 

delineados a seguir. 

 

 

4.1 Sistematização da assistência de enfermagem: benefícios, dificuldades e 

possibilidades de melhoria 

 

 

Sistematização pressupõe organização de elementos dinamicamente inter-

relacionados, ou seja, uma sequência de passos para o alcance de um objetivo. 

Diante deste conceito, Garcia e Nóbrega (2000, p. 2) defendem que a SAE deve ser 

entendida “não somente como um modo de fazer, mas como um modo de pensar a 

prática assistencial”. 

A SAE não se caracteriza, portanto, como uma “receita teórica” a ser 

seguida pelos profissionais, com o fim único de alçar a excelência assistencial. Tal 

ferramenta deve ser pensada como um meio de integrar teoria e prática nas ações 

cotidianas da enfermagem, ultrapassando os simples, embora relevantes, registros 

das ações. 

A literatura evidencia múltiplos benefícios proporcionados pela SAE nas 

experiências relatadas, quais sejam: possibilitar a prestação de cuidados 

individualizados; promover um cuidado humanizado, orientado a resultados e de 

baixo custo; reduzir a incidência e tempo de internações hospitalares por meio da 

agilidade do diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde; minimizar gastos 

com erros e desperdícios de tempo resultantes de um ambiente de trabalho 

desorganizado; melhorar a comunicação entre a equipe; permitir a abordagem 

holística do usuário; possibilitar uma melhor qualidade assistencial; favorecer o 

aprimoramento contínuo do enfermeiro; e permitir a documentação das informações 

para posterior utilização na assistência, no ensino e na pesquisa (ANDRADE; 

VIEIRA, 2005; AMANTE; ROSSETTO; SCHNEIDER, 2009; FRANÇA et al., 2007; 

GONÇALVES et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2008; TRUPPEL et al., 2009). 
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Nesse ínterim, a SAE é capaz de oferecer subsídios para o desenvolvimento 

de ações interdisciplinares e humanizadas de cuidado, estabelecendo pressupostos 

conceituais capazes de resgatar os aspectos científicos intrínsecos ao cuidado da 

enfermagem, uma vez que “a utilização de um marco conceitual embasa as 

atividades realizadas, descaracteriza o tecnicismo e a repetição de ações rotineiras” 

(MOURA; RABÊLO; SAMPAIO, 2008, p. 479). 

Outro elemento fundamental proporcionado pela SAE configura-se como o 

resgate do cuidado individualizado, tendo em vista a abordagem holística do usuário 

e a consequente humanização de seu processo cuidativo. Isto porque, na prática 

cotidiana da enfermagem, é essencial “enxergar com olhos físicos e com olhos do 

coração, entender o não dito, confiar no ouvido, sociabilizar o saber e o fazer, refletir 

sobre as vivências, buscar o autoconhecimento e agir com presteza e sabedoria” 

(SILVA et al., 2002, p. 49). 

Todavia, mesmo diante das incontestáveis vantagens trazidas pela adoção 

da SAE, a literatura é unânime em afirmar que sua implementação ainda se 

caracteriza como um desafio, destacando-se como dificuldades a serem superadas: 

a percepção da SAE como um processo mecanizado; a inexistência do diálogo 

interprofissional; a desorganização dos serviços – falta de padronização dos 

procedimentos, normas e rotinas; a aplicação de conceitos de forma conflituosa – 

SAE e PE como sinônimos; a falta de autonomia do enfermeiro; a falta de tempo, em 

face do grande número de pacientes a serem assistidos e por ser considerada ainda 

um processo muito burocrático; a descrença e rejeição dos próprios enfermeiros; a 

constituição da equipe de enfermagem por profissionais de diferentes níveis 

educacionais, de designações ainda obscuras; e o despreparo dos profissionais 

(ANDRADE; VIEIRA, 2005; FIGUEIREDO et al., 2006; FRANÇA et al., 2007; FULY; 

LEITE; LIMA, 2008; GONÇALVES et al., 2007; HERMIDA, 2004; KOERICH et al., 

2007; NASCIMENTO et al., 2008; RAMOS; CARVALHO; CANINI, 2009; RAPPETO; 

SOUZA, 2005). 

Além disso, merecem destaque os conflitos de conhecimento ainda 

vivenciados pelos profissionais de enfermagem, fragmentando assim as etapas 

componentes do PE e, muitas vezes, entendendo ser o registro das ações 

realizadas sinônimo de SAE. Este, é válido ressaltar, “[...] é uma atividade fim e não 

o meio para sistematizar a assistência. A documentação do processo de 
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enfermagem não é o processo de enfermagem por si só” (FULY; LEITE; LIMA, 2008, 

p. 885). 

Diante de tal estado da arte, muitos estudos analisados apresentam 

possibilidades de melhoria para a real solidificação da SAE em nosso cenário, 

enfatizando: a necessária formação acadêmica qualificada; a essencialidade da 

definição de papéis e de responsabilidades de todos os integrantes da equipe de 

enfermagem; o uso de roteiros facilitadores; e a inclusão do tema nas escolas de 

formação de TE (AMANTE; ROSSETTO; SCHNEIDER, 2009; FRANÇA et al., 2007; 

HERMIDA, 2004; RAMOS; CARVALHO; CANINI, 2009; RAPPETO; SOUZA, 2005; 

TRUPPEL et al., 2009; VIEIRA, 2005). 

Neste contexto, almejando superar a visão cartesiana e burocrática atribuída 

por muitos à SAE, defende-se sua implementação segundo preceitos críticos-

reflexivos, o que se deve pautar por uma tríade fundamental, a saber: a 

interdisciplinaridade, por meio de um olhar diferenciado para os contornos do 

processo saúde/doença; o trabalho em equipe, munido de habilidades e 

competências, por meio do qual os profissionais de enfermagem revelem 

sensibilidade, habilidade para empreender e conhecimento estratégico; e a 

valorização do protagonismo dos usuários, vistos como sujeitos ativos, criativos e 

dialógicos (KOERICH et al., 2007). 

Em suma, constata-se que a SAE se configura como uma ferramenta capaz 

de proporcionar um cuidado individualizado, humanizado e resolutivo, melhorando, 

assim, a qualidade assistencial e ampliando a autonomia do enfermeiro e a 

comunicação interdisciplinar. Entretanto, inúmeros desafios ainda são visualizados 

para que tal método seja consolidado por todos. Destaca-se, nesse processo, a 

integração do profissional TE, sujeito em contato contínuo com o usuário, capaz de 

contribuir imensamente para a efetivação da SAE. 

 

 

4.2 Técnico de enfermagem: profissional essencial à SAE 

 

 

De acordo com o Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986 – a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, são TE: os 

titulares do diploma ou do certificado de TE, expedido de acordo com a legislação e 
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registrado no órgão competente; e os titulares do diploma ou do certificado 

legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de 

acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de TE. 

O TE exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à 

equipe de enfermagem, cabendo-lhe, conforme o artigo 10 desse Decreto: assistir 

ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e controle das doenças 

transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e 

controle sistemático da infecção hospitalar e na prevenção e controle sistemático de 

danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de 

saúde; executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas 

do enfermeiro; e integrar a equipe de saúde (BRASIL, 1987). 

Trata-se, portanto, de um profissional fundamental no processo de cuidar, 

componente que atua direta e continuamente na assistência de enfermagem. 

Todavia, a fim de compreender a atual configuração do processo de trabalho do TE, 

é essencial atentar para o percurso histórico que culminou na legalização 

profissional desse sujeito. 

Nesse contexto, ressalta-se que a institucionalização da enfermagem 

como profissão, a partir de meados do século XIX, quando tal exercício é legalizado, 

ocorre caracterizada, desde o início, pela divisão do trabalho, dando origem a várias 

modalidades de trabalho auxiliar, cabendo ao enfermeiro as atividades de ensino, 

supervisão e administração e aos auxiliares a maioria das atividades assistenciais 

(PEDUZZI; ANSELMI, 2002). 

Desse modo, a enfermagem edifica-se com base em uma dissociação 

cartesiana do processo de cuidar: de um lado os profissionais de nível superior 

responsáveis pelo pensar; e de outro os profissionais auxiliares, incumbidos do 

executar. 

Cruz (2008, p. 36) reflete que essa problemática resulta de um contexto 

mais complexo: “historicamente, a escravidão no Brasil deixou marcas profundas 

com relação à classe social que realizava trabalhos manuais, pois se associava à 

idéia de esforço físico e sofrimento”. 

No âmbito da enfermagem, a classe encarregada dos trabalhos manuais 

inicialmente era representada pelos atendentes de enfermagem, trabalhadores sem 
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qualificação formal que compuseram majoritariamente a força de trabalho da 

enfermagem nos primórdios dessa profissão. Eram trabalhadores desvalorizados 

socialmente, sem a devida qualificação profissional e que ocupavam a posição 

inferior na hierarquia do trabalho em enfermagem (AGUIAR NETO; SOARES, 2004). 

Paulatinamente, entretanto, com a expansão da assistência hospitalar, 

curativa e individual, sob a hegemonia do modelo médico-assistencial privatista, o 

debate acerca da necessidade de profissionalização da equipe de enfermagem foi 

se intensificando. 

Costa e Kurcgant (2004), ao tecerem uma análise histórica e ético-legal 

da formação do profissional TE no contexto brasileiro, destacam alguns marcos 

históricos desse processo: a criação da Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEN), em 1926, com o objetivo de melhorar a formação do pessoal de 

Enfermagem; a regulamentação da prática de enfermagem pelo Decreto nº 20.109, 

em 1931; a criação do primeiro curso de Formação de Auxiliar de Enfermagem, no 

final da década de 1940, e do curso para a Formação do Técnico de Enfermagem, 

na década de 1960; e a promulgação da Lei nº 7498/86, quando se extingue a 

classe de atendentes de enfermagem. 

Legalmente, portanto, o Curso Técnico de Enfermagem foi criado pelos 

Pareceres nº 171 e nº 224, em 1966, do Conselho Federal de Educação, 

respectivamente nas escolas Anna Nery e Luíza de Marillac, ambas no Rio de 

Janeiro (COSTA; KURCGANT, 2004). 

Ainda no que se refere à formação do TE, merece destaque o Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), projeto 

de cooperação técnica do Ministério da Saúde com a United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), instituído em 2000 com o objetivo de 

melhorar o atendimento hospitalar e ambulatorial no Brasil, criando condições para a 

formação da equipe auxiliar e técnica de enfermagem (OLIVEIRA et al., 2007). 

O PROFAE constituiu, por conseguinte, numa proposta para treinar 

trabalhadores de enfermagem sem formação profissional que estavam ativos no 

mercado de trabalho. Desse modo, apreende-se que a evolução da categoria 

auxiliar de enfermagem esteve atrelada à necessidade de melhoria assistencial, uma 

vez que esses profissionais representam um contingente significativo da equipe de 

enfermagem, incidindo, destarte, na qualidade assistencial. 
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Atualmente, compreende-se que o TE exerce as atividades auxiliares 

atribuídas à equipe de enfermagem, assistindo o enfermeiro em suas práticas 

assistenciais e de planejamento. Fica evidente, assim, que a efetivação da SAE 

exige a integração desse profissional, superando a dicotomia existente entre o 

pensar e o executar. 

Tendo em vista tal assertiva, apesar da incipiência de estudos que 

versem sobre tal temática, alguns pesquisadores já atentaram para a ímpar 

relevância de se investigar a relação do TE com a SAE, destacando-se Carvalho et 

al. (2008), Cruz (2008), Longaray, Almeida e Cezaro (2008), Otrenti e Lemos (2009) 

e Ramos, Carvalho e Canini (2009). 

Estudo realizado nas cidades de Ribeirão Preto-SP e Brasília-DF, por 

meio de entrevistas com enfermeiros de diversas instituições, identificou que 88,8% 

dos enfermeiros manifestaram-se positivamente quanto à participação dos auxiliares 

e TE na SAE, apontando a importância da integração da equipe de enfermagem no 

planejamento do cuidado como um fator motivador da qualidade assistencial 

(CARVALHO et al., 2008). 

Para tais respondentes, os auxiliares e TE poderiam participar: 

executando atividades inerentes à fase de coleta de dados (55,5%), restringindo-se 

à realização das atividades prescritas pelo enfermeiro (33,3%), empregando 

instrumentos específicos elaborados pelo enfermeiro (11,1%), realizando a evolução 

do paciente e/ou a avaliação da assistência implementada (11,1%) (CARVALHO et 

al., 2008). 

Já na visão dos auxiliares e TE, uma pesquisa em que foram 

entrevistados 77 representantes dessas categorias de um hospital escola paulista, 

de forma preocupante revelou que 75% dos profissionais que referiram participar da 

SAE não conseguiam identificar em qual das fases participavam. Esses 

descreveram atuar na SAE: realizando cuidados, promovendo conforto, seguindo 

normas, checando a prescrição de enfermagem, realizando admissão de pacientes, 

coletando informações e oferecendo apoio emocional e orientações (RAMOS; 

CARVALHO; CANINI, 2009). 

É enfático, portanto, a lacuna significativa existente na participação do TE 

na SAE, ficando restrita sua atuação como executores da prescrição realizada pelo 

enfermeiro, negligenciando, desse modo, a atribuição respaldada legalmente de 
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participação no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades 

de assistência de enfermagem. 

O resultado dessa problemática é trazido por Cruz (2008, p. 14): “[...] a 

possibilidade de realizações de cuidado desvinculadas de um planejamento, 

contradizendo o referencial da SAE”. Vivencia-se, portanto, a perpetuação do 

cartesianismo característico da divisão do trabalho, sendo a participação do TE na 

SAE um campo ainda obscuro e carente de investigações aprofundadas:  

 

 

[...] há uma cisão entre os momentos de concepção e execução do cuidado 
– quem executa o cuidado de enfermagem não participa diretamente do seu 
planejamento, embora forneça informações diárias sobre as observações e 
as intervenções executadas, material que colabora na fundamentação do 
planejamento (PEDUZZI; ANSELMI, 2002, p. 397). 

 

 

Somado a esses elementos, outro entrave é citado pelos profissionais: a 

dúvida quanto ao respaldo legal da participação do TE na SAE, sendo que os 

documentos trazidos pelo COFEN realçam a SAE como atividade privativa do 

enfermeiro, abordando as outras categorias de forma incipiente; mas questiona-se: e 

as outras categorias profissionais? Quais são suas atribuições? 

Essa preocupação é trazida tanto por enfermeiros, no estudo de Carvalho 

et al. (2008), quanto pelos auxiliares e TE, na pesquisa de Ramos, Carvalho e 

Canini (2009), quando 70% destes profissionais referiu não ter condições e 60% não 

ter aprovação do Conselho de Enfermagem para participar das diferentes fases da 

SAE. 

Destaca-se, contudo, que a Resolução nº 358, de 2009, do COFEN, em 

seu quinto artigo, já cita o TE como participante fundamental da SAE, afirmando 

que, o TE e o auxiliar de enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 

7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 08 de junho de 1987, que a 

regulamenta, participam da execução do PE, naquilo que lhes couber, sob a 

supervisão e orientação do enfermeiro (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 

2009). 

Em suma, percebe-se que muito ainda há para efetivar a participação do 

TE na SAE. Um aspecto unânime de discussão é a importância do processo 

educativo nesse contexto: “o sucesso para a execução da prática assistencial, nesse 
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modelo [o da SAE], depende da qualidade da formação de todos os membros da 

equipe de enfermagem” (CARVALHO et al., 2008, p. 76). 

Destarte, tornar a SAE o alicerce da prática profissional de enfermagem 

requer esforços de todos os envolvidos: instituições formadoras, unidades de saúde 

e conselhos de classe. É imperativo articular esse referencial metodológico com a 

construção de competências, o que não pode se restringir ao ensino superior, mas 

integrar o currículo de todos os cursos formadores de profissionais de enfermagem, 

independente do nível, perpetuando-se nos serviços por meio da educação 

permanente. 
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5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

5.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Trata-se de uma investigação fenomenológica compreensiva, utilizando o 

referencial teórico de Alfred Schutz.  

A fenomenologia sociológica compreensiva de Schutz possibilita a 

compreensão dos típicos ideais dos sujeitos para, assim, apreender o fenômeno 

analisado, tendo por base que “[...] sólo comprendiendo los motivos del hablante 

captamos su significado subjetivo” (SCHUTZ, 1972, p. 22). 

Nesse ínterim, coaduna-se com Zeferino (2010, p. 71) quando elucida: 

 

[...] falar da ciência, referindo-se a Schutz, significa falar da fenomenologia 
como método de pesquisa e, para tal, esse autor traz como premissa básica 
para construção do seu aporte de pesquisa a atitude de observador 
desinteressado, a relevância sociológica e seus postulados: consistência 
lógica, interpretação subjetiva e adequação, e ainda a ação racional, 
entendendo-os como fundamentais para a construção dos modelos 
científicos da ação humana. 

 

 

Diante do escopo de compreender o típico ideal dos TE acerca da SAE, 

alicerçando-se na abordagem de Alfred Schutz, o processo de pesquisa configurou-

se a partir da proposta de princípios orientadores de uma metodologia de pesquisa 

com base na própria obra de Schutz, realizada por Zeferino (2010), em seu trabalho 

de doutoramento.  

Seguindo as concepções da própria autora, tais princípios foram 

solidificados não como etapas estanques, mas como passos entrelaçados e 

interdependentes, alcançando, a partir deles, o desvelamento do tipo vivido dos 

sujeitos da pesquisa.  

A fim de se melhor compreender como o processo de pesquisa foi 

delineado, são traçados, nesse momento, os elementos constituintes de cada 

princípio orientador, a partir dos quais foram definidos: os sujeitos da pesquisa, o 

local de estudo, os aspectos éticos, a técnica de coleta de dados e sua 

operacionalização, os procedimentos de tratamento e de análise dos dados.  
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5.2 Princípios orientadores da pesquisa 

 

 

5.2.1 Primeiro princípio orientador: atitude desinteressada do observador científico 

 

 

O papel do investigador, na visão de Schutz (1972, p. 37) é estudar a 

conduta social, interpretando seu significado subjetivo tal como o encontra nas 

interpretações dos indivíduos. Em outras palavras, tem o propósito de interpretar as 

ações dos indivíduos no mundo social e a maneira como estes dão significado aos 

fenômenos sociais, o que é possível mediante a formulação dos tipos ideais: “de 

esta manera puede develarse la estructura del mundo social como una estructura de 

significados intencionales e inteligibles”. 

O primeiro passo do processo investigativo, destarte, foi passar de uma 

atitude natural para uma atitude científica, observando a situação com interesse 

estritamente cognitivo, desligando-se da situação biográfica, colocando-se em 

epoché, ou seja, num exercício de olhar o fenômeno suspendendo os pressupostos 

(ZEFERINO, 2010). 

Assim, as motivações geradas a partir da constatação da lacuna existente 

na integração do TE à SAE foram postas em relevo, solidificando-se a partir de um 

processo investigativo norteado pelas inquietações: qual o típico ideal do TE acerca 

da SAE? E, ainda, como os TE representam ludicamente a SAE? 

 

 

5.2.2 Segundo princípio orientador: regras de relevância sociológica 

 

 

Nesse momento, as investigadoras, que se encontravam em uma 

situação desinteressada de observadoras científicas, consideraram que o fenômeno 

que as inquietava tinha exatamente a mesma significância para a atividade da 

ciência como os interesses práticos para as atividades do trabalho cotidiano 

(ZEFERINO, 2010). 
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A partir de então, o processo de pesquisa foi melhor delineado: definiram-

se os limites “do que”, “quem” e “onde” deve ser investigado: 

 O que (objeto de estudo): o fenômeno foi explicitado, qual seja: o 

típico ideal do TE acerca da SAE; 

 Quem (sujeitos da pesquisa): contou-se com a colaboração de 13 TE 

atuantes no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal, Rio Grande do 

Norte, que responderam positivamente ao seguinte critério de inclusão: atuar no 

HUOL, realizando cuidados assistenciais diretos aos pacientes. Escolheu-se tal 

quantitativo seguindo a recomendação literária de que os grupos focais – técnica 

utilizada para a coleta de dados – devem ter, para garantir sua eficácia, a 

participação de 7 a 15 pessoas (DIAS, 2010; GOMES; BARBOSA, 1999; MINAYO, 

2010; RESSEL et al., 2008); 

 Onde (local da pesquisa): a pesquisa foi realizada no HUOL, 

instituição de saúde que integra de modo importante o Complexo Hospitalar e de 

Saúde (CHS) da UFRN, tendo sido criado pela Resolução nº 04, de 28 de abril de 

2000 do Conselho Universitário (CONSUNI), atualizada pela Resolução nº 15, de 13 

de dezembro de 2002 (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 2011). 

O referido hospital localiza-se no Distrito Sanitário Leste do Município do 

Natal/RN, possuindo leitos de internação, serviços ambulatoriais e de alta 

complexidade, sendo integrado à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) através da 

Lei Orgânica nº 8.080/90 como referência terciária. 

No cenário norte-rio-grandense, portanto, o HUOL desempenha um papel 

significativo nos sistemas de educação e saúde do estado, sendo um dos maiores e 

mais importantes hospitais públicos prestadores de serviços ao SUS. Trata-se, 

portanto, de um ambiente ímpar para o fomento de pesquisas, refletindo um cenário 

relevante da realidade estadual no binômio assistência em saúde e formação 

profissional. 

 

 

5.2.3 Terceiro princípio orientador: postulado de coerência lógica 

 

 

Seguiu-se com a lógica formal da pesquisa, em que o conhecimento é 

construído a partir do senso comum, do construto de primeiro grau já vivenciado e 
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experienciado e, com isso, estandardizado na tipificação dos sujeitos da pesquisa. 

Buscava-se desvelar o típico ideal dos TE acerca da SAE, sendo o primeiro passo 

conhecer os construtos de primeiro grau: as estruturas de significados subjetivos da 

ação, ou seja, aquilo que aparece nas falas como respostas aos questionamentos e 

que é repetido nas descrições dos diversos sujeitos (ZEFERINO, 2010). 

Para tanto, foram definidos os procedimentos de coleta, tratamento e 

análise dos dados: 

 Preceitos éticos: antes da edificação da pesquisa, o estudo foi 

submetido à autorização da Direção do HUOL (APÊNDICE A) e, posteriormente, à 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sendo aprovado pelo Parecer 

Consubstanciado nº 98.424, de 31 de agosto de 2012, Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE) nº 05906912.0.0000.5537 (ANEXO A). Assim, o 

estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a pesquisa científica em seres 

humanos, preconizados na Resolução n° 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, 

preservando o caráter voluntário dos participantes e o anonimato dos interlocutores. 

Previamente à aplicação dos questionários e desenvolvimento dos grupos 

focais, portanto, os entrevistados foram esclarecidos quanto aos objetivos da 

pesquisa e as peculiaridades de sua participação no estudo, tendo em vista os 

preceitos éticos. Assim, após a aquiescência dos participantes, os mesmos foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B), o Termo de Autorização para Gravação de Voz (APÊNDICE C) e o 

Termo de Autorização para Uso de Imagens (APÊNDICE D), para, então, proceder-

se com o fomento da pesquisa; 

 Ir aos sujeitos: previamente à execução do estudo, foram afixados, 

nos seis andares que compõem os setores de internação do HUOL, convites aos 

TE, solicitando-se, aos interessados, que deixassem o contato para posterior 

seleção. Quarenta e quatro TE demonstraram interesse em participar, sendo 

realizado um sorteio para seleção da amostra da pesquisa, composta por 14 

profissionais, dos quais um não compareceu ao encontro de coleta de dados, 

resultando na amostra final de 13 TE. 

A coleta de dados foi realizada por meio da técnica do grupo focal. 

Segundo Gomes e Barbosa (1999), o grupo focal é uma técnica rápida e de baixo 

custo para avaliação e obtenção de dados e informações qualitativas, fornecendo 

uma grande riqueza de informações qualitativas sobre o objeto de estudo. 
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Desse modo, o objetivo central do grupo focal é identificar percepções, 

sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito de um determinado 

assunto ou atividade, permitindo que o processo de interação grupal se desenvolva, 

favorecendo trocas, descobertas e participações comprometidas (DIAS, 2010; 

RESSEL et al., 2008). 

A técnica deve ser aplicada em um ambiente não diretivo, mediante um 

roteiro e sob a coordenação de um moderador que possibilite a participação e a 

expressão do ponto de vista de todos e de cada um dos sujeitos participantes 

(MINAYO, 2010). 

Para a eficácia da coleta de dados por meio da técnica do grupo focal, a 

literatura recomenda o seguimento de algumas sugestões: o número de pessoas 

deve ser tal que estimule a participação e a interação de todos, recomendando-se a 

participação de 7 a 15 pessoas; os participantes devem possuir alguma 

característica em comum; cada sessão deve durar de uma a duas horas; o 

moderador do grupo focal constitui figura chave, devendo levantar assuntos 

identificados num roteiro de discussão e usar técnicas de investigação para buscar 

opiniões e experiências; é recomendável um ambiente agradável, sem quaisquer 

objetos que possam desviar a atenção do grupo ou interromper a discussão; a 

localização das pessoas na sala deve facilitar o contato visual entre todos; e, se a 

pesquisa tiver mais de um objetivo, é conveniente subdividir a discussão em 

reuniões distintas, uma para cada objetivo específico, visando a maior ordenação de 

ideias (DIAS, 2010; GOMES; BARBOSA, 1999; MINAYO, 2010; RESSEL et al., 

2008); 

 Entrevistas: o grupo focal, intitulado “O que eu penso acerca da SAE”, 

seguindo roteiro pré-estabelecido (APÊNDICE E) foi realizado de acordo com a 

PVH: realidade pedagógica transcorporal humanescente pautada nos saberes de 

dentro do Ser, de suas habilidades humanas, da sua subjetividade e da sua 

corporeidade (CAVALCANTI, 2010). 

 O processo pedagógico pautado na PVH promove, assim, na esfera do 

ensino, o aprendizado mediante o trabalho com o imaginário, valorizando os 

conhecimentos prévios, o percurso e o ritmo de construção de cada indivíduo, 

incentivando a reflexão e a criatividade (CAVALCANTI, 2010). 

 A valorização da face subjetiva dos indivíduos e das significações 

inerentes ao processo de aprendizado aproxima, portanto, a PVH da pesquisa 
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qualitativa e, mais especificamente, do grupo focal, colocando em pauta a 

possibilidade de utilização de tal estratégia como elemento facilitador das 

percepções dos sujeitos de pesquisa. 

 Destarte, esse delineamento teve o escopo de facilitar a expressão das 

motivações dos sujeitos. Foi empregada, nesse contexto, a construção de cartazes, 

utilizando a representação figurativa, por meio de miniaturas, giz de cera, canetinhas 

e adesivos, para apreender as percepções dos TE sobre a SAE, associando o 

representar, o redigir e o compartilhar reflexões como meio de facilitar a identificação 

da representação lúdica dos TE, a partir da questão chave: “O que é sistematização 

da assistência de enfermagem para você?”.  

 Destaca-se que o uso de técnicas projetivas colabora para uma 

investigação de conteúdos inconscientes, propicia o diálogo e cria um ambiente 

favorável à investigação de aspectos subjetivos não revelados na verbalização, 

estimulando a expressão de sentimentos, sendo condizente, portanto, com os ideais 

de utilização do grupo focal (GREJANIN et al., 2007; SOUSA et al., 2010). 

 A proposta consistiu, então, em utilizar a tríade “montar-falar-escrever” 

para estimular a expressão das percepções dos participantes acerca da questão 

norteadora: 1) montar um cartaz utilizando os materiais disponibilizados; 2) falar 

acerca de suas representações, compartilhando ideias e opiniões; e 3) escrever a 

descrição do cenário construído, em um instrumento de pesquisa que contribuiu 

para a análise das falas dos TE. 

 A fim de compreender um pouco da situação biográfica dos TE, foi 

aplicado, no início do encontro, um questionário aos participantes do estudo, 

composto por perguntas fechadas e dividido em dois eixos: dados 

sociodemográficos e dados profissionais. Nessa perspectiva, foi utilizado 

questionário sistematizado, composto por perguntas fechadas, o qual será aplicado 

no primeiro encontro do grupo focal. No instrumento foram solicitadas informações 

referentes à caracterização dos interlocutores, através de dados sociodemográficos 

(sexo, idade, bairro em que reside, estado civil e renda familiar) e dados 

profissionais (nível de formação, tempo de conclusão do curso técnico, escola de 

conclusão do curso técnico, tempo de atuação no ambiente hospitalar, tempo de 

atuação na unidade de saúde atual e setor de trabalho atual) (APÊNDICE F). 

A partir da concordância dos sujeitos, o grupo focal foi gravado e 

fotografado, contando com a cooperação de um relator, que anotou aquilo que não 
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pode ser captado pelas gravações, tais como: expressões faciais, expressões 

corporais, dentre outros aspectos; e de dois outros colaboradores, responsáveis pelo 

registro fotográfico e apoio.  

Previamente à execução da coleta de dados, foi consolidada a 

ambientação com o campo e com o instrumento de coleta de dados da pesquisa 

com a participação de acadêmicos de enfermagem, inclusive dos bolsistas foram os 

colaborares do grupo focal. A ambientação consistiu, então, na simulação do grupo 

focal – “O que eu penso acerca da SAE”, em que os acadêmicos se ambientaram 

para a colaboração na pesquisa vivenciando o próprio momento, o que está de 

acordo com os preceitos da PVH; além de ser avaliado a pertinência dos 

instrumentos da pesquisa. 

A ambientação, assim, aconteceu no dia 18 de setembro de 2012, em 

uma sala previamente preparada do Departamento de Enfermagem da UFRN, 

totalizando 125 minutos, com a colaboração de oito acadêmicas de enfermagem. 

Já o grupo focal com os TE aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2013, em 

uma sala previamente preparada no 4º subsolo do HUOL, totalizando 101 minutos. 

O ambiente, previamente preparado, estava assim disposto: no centro da 

sala estava o lugar onde os cartazes seriam construídos, com um “tapete” de 3,00 x 

4,50 metros de TNT verde e um círculo central de renda branca, onde estavam 

dispostos os materiais para construção dos cartazes (14 metades de cartolina 

branca, giz de cera, canetinhas, adesivos, miniaturas e fita crepe); em semicírculo, 

atrás do espaço anteriormente descrito, havia 15 cadeiras, para que os 

participantes, inicialmente, assistissem a apresentação do grupo focal; e, de frente 

para esses espaços, estava a cadeira onde a relatora ficaria, descrevendo os 

detalhes percebidos no desenrolar do encontro; 

 Transcrições: a transcrição do encontro foi feita pela própria 

mestranda, sendo compartilhada e analisada, para garantia de sua completude, com 

todos os envolvidos. Essa foi realizada após ouvir as gravações repetidas vezes, 

além de ter como apoio primordial os registros realizados pelo relator dos grupos 

focais; 

 Organização sistemática das falas: os textos foram agrupados por 

sujeito, buscando-se apreender o significado individual. Os sujeitos foram 

identificados pelas letras TE (Técnico de Enfermagem), seguidas pelo número 

sequencial, de um a treze (TE1, TE2, assim sucessivamente, até TE13). Após as 
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repetidas leituras, as falas foram agrupadas de acordo com o objetivo do estudo, 

facilitando assim a apreensão global do texto, adicionando também as anotações de 

campo que foram sendo acumuladas, no sentido de facilitar a compreensão dos 

significados; 

 Desvelamento e organização dos construtos de primeiro nível: a 

organização das falas a partir de múltiplas leituras possibilitou o desvelamento das 

estruturas de significados subjetivos da ação, ou seja, aquilo que apareceu nas falas 

como respostas aos questionamentos e que se repetiu nas descrições dos diversos 

sujeitos, elucidando, assim, os construtos de primeiro nível. 

 

 

5.2.4 Quarto princípio orientador: postulado da interpretação subjetiva 

 

 

Zeferino (2010) apresenta esse momento como o ponto-chave para a 

análise e compreensão das ações, o que se dá, à luz dos preceitos de Alfred Schutz, 

a partir da significação do típico ideal dos sujeitos mediante seus motivos-porque e 

de seus motivos-para, interpretando-se as falas e, com isso, sistematizando-se os 

construtos de segundo grau. 

Para tanto, seguindo os ensinamentos de Zeferino (2010), percorreram-se 

os seguintes passos: 1) fez-se as reduções fenomenológica, com a situação 

biográfica das investigadoras colocada entre parênteses, para abster-se de seus 

pressupostos e preconceitos, e eidética, captando-se a essência do fenômeno, 

deixando emergir o significado; 2) realizou-se um recorte das falas que 

representavam as estruturas de significados, procedendo ao agrupamento dos 

trechos que expressavam motivos em comum referentes à ação. Começou-se, 

então, a formular as categorias de análise separando em: tipificação do conceito de 

SAE, ações típicas, motivos-para e motivos-porque; 3) captou-se aquilo que 

apareceu como aspecto global, comum nos depoimentos, identificando os principais 

aspectos significativos da experiência de cada sujeito, de modo a atingir 

significações pertinentes à pesquisa realizada, o que se baseou na sua importância 

e sua centralidade, e não na frequência com que ocorreu; e 4) construiu-se as 

categorias da ação humana que comportavam as ações dos sujeitos em relação ao 
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significado do fenômeno, revelando a tipicidade das vivências, conforme o 

referencial de Alfred  Schutz. 

 

 

5.2.5 Quinto princípio orientador: postulado da adequação 

 

 

De acordo com Zeferino (2010), as descrições dos sujeitos devem ser 

interpretadas e, tão logo elaborados os construtos de segundo grau, se deve voltar 

aos sujeitos, no sentido de conciliar os termos para sua compreensão, dos seus 

colegas de grupo e do próprio investigador, o que permite ter clareza de que se 

captou as essências, qualificando o método. 

Conforme já elucidado, a transcrição foi compartilhada tanto com o relator 

e os colaboradores do encontro, quanto com os sujeitos da pesquisa, garantindo a 

completude da mesma e a fidedignidade dos registros. 

 

 

5.2.6 Sexto princípio orientador: racionalidade lógica científica 

 

 

Nesse momento, através de um processo de intuição, o típico ideal dos 

TE acerca da SAE foi construído. Ele traduziu o ponto de vista, o modo de agir dos 

sujeitos, para que os motivos das suas ações fossem compreendidos e, dessa 

forma, o fenômeno fosse desvelado, abarcando, segundo os preceitos de Zeferino 

(2010): 1) a compreensão do típico da ação por meio da análise interpretativa das 

categorias da ação humana; 2) a apresentação do tipo vivido; e 3) apresentação da 

análise compreensiva tendo como base o referencial teórico de Alfred Schutz. 

De tal modo, o processo investigativo permitiu alcançar o objetivo traçado, 

respondendo às inquietações iniciais, seguindo, de maneira integradora e reflexiva, 

os princípios orientadores ensinados por Zeferino (2010), que se alicerçam no 

ideário do fenomenólogo do social, Alfred Schutz (Figura 2). 
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Figura 2: Representação esquemática dos princípios orientadores da pesquisa. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

De acordo com as Normas Gerais de Apresentação do Relatório de 

Pesquisa, Mestrado Acadêmico e Doutorado, do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem na Atenção à Saúde da UFRN – Regimento 2010, os resultados do 

estudo dissertativo devem ser apresentados sob a forma de artigos, relacionados 

com o objetivo da pesquisa. 

Nesse ínterim, os resultados e discussões do estudo em questão estão 

delineados a partir de dois artigos, os quais estão formatados de acordo com as 

regras de preparo de manuscritos das revistas a que serão submetidos. 

O artigo 1, intitulado Representações lúdicas de técnicos de enfermagem 

acerca da sistematização da assistência de enfermagem, apresenta como questão 

de pesquisa: como os TE contextualizam a SAE? Objetiva, destarte, descrever as 

representações lúdicas de TE acerca da SAE. Será submetido ao periódico Texto & 

Contexto Enfermagem (ANEXO B), do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), de qualis A2. 

O artigo 2, cujo título é Típico ideal de técnicos de enfermagem acerca da 

sistematização da assistência de enfermagem, tem o escopo de desvelar o típico 

ideal do TE acerca da SAE, à luz do referencial teórico de Alfred Schutz, a partir da 

inquietação: qual o típico ideal do TE acerca da SAE? Pretende-se submeter tal 

estudo à Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(REEUSP) (ANEXO C), avaliada com o qualis A2. 
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6.1 Artigo 1: Representações lúdicas de técnicos de enfermagem acerca da 

sistematização da assistência de enfermagem 

 

 

REPRESENTAÇÕES LÚDICAS DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
1
 

 

LEISURE REPRESENTATIONS OF NURSING TECHNICIANS ABOUT 

SYSTEMATIZATION OF NURSING CARE  

 

REPRESENTACIONES LUDICAS DE TECNICOS DE ENFERMERÍA ACERCA DE 

LA SISTEMATIZACIÓN DE LA ASISTENCIA DE ENFERMERÍA 

 

Pétala Tuani Candido de Oliveira Salvador. Mestranda em Enfermagem, Professora 

Substituta da Escola de Enfermagem de Natal e membro do grupo de pesquisa laboratório de 

investigação do cuidado, segurança, tecnologias em saúde e enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: 

petalatuani@hotmail.com. 

Viviane Euzébia Pereira Santos. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunto do 

Departamento de Enfermagem e Pós Graduação em Enfermagem e Vice-líder do grupo de 

pesquisa laboratório de investigação do cuidado, segurança e tecnologias em saúde e 

enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, 

Brasil. . E-mail: vivianeepsantos@gmail.com. 

 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil. 

 

Autor correspondente: 

Pétala Tuani Candido de Oliveira Salvador. Rua Almir Freire, 324, Centro, Bom Jesus, Rio 

Grande do Norte, Brasil. CEP: 59270-000. Telefone: 084 8869-8425. E-mail: 

petalatuani@hotmail.com. 

                                                           
1
Trata-se de um recorte dos resultados obtidos a partir da dissertação de mestrado intitulada “Compreensão do 

típico ideal de técnicos de enfermagem acerca da sistematização da assistência de enfermagem”, desenvolvida 

pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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RESUMO: Objetiva-se descrever as representações lúdicas de técnicos de enfermagem 

acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Trata-se de um recorte dos 

resultados de uma investigação fenomenológica. A coleta de dados foi realizada a partir de 

um grupo focal com treze técnicos de enfermagem, utilizando a construção de cartazes como 

técnica projetiva, pautando-se nos princípios da Pedagogia Vivencial Humanescente. A 

representação lúdica dos técnicos de enfermagem perpassou quatro eixos temáticos: conceito 

da SAE; benefícios; problemas vivenciados; e necessidades de melhoria. Conclui-se que os 

técnicos de enfermagem representam positivamente a SAE, e acreditam em sua consolidação. 

Destaca-se que o uso da construção de cartazes como técnica projetiva constitui um elemento 

qualificador do estudo, estimulando a expressão das subjetividades dos sujeitos pesquisados. 

Descritores: Educação Técnica em Enfermagem. Auxiliares de Enfermagem. Planejamento 

de Assistência ao Paciente. Processos de Enfermagem. 

 

ABSTRACT: It aims to describe the playful representations of nursing staff about the 

Nursing Care System (NCS). Data collection was performed from a focus group with thirteen 

nursing technicians, using the construction of posters as projective technique, basing on the 

principles of Experiential Education Humanescent. The playful representation of nursing 

technicians ran through four themes: the concept of SAE; benefits, experienced problems, and 

needs for improvement. We conclude that nursing technicians represent positively SAE, and 

believe in their consolidation. It is noteworthy that the use of building posters as a projective 

technique is a qualifying element of the study, stimulating the expression of the subjectivity 

of individuals surveyed. 

Descriptors: Education, Nursing, Associate. Nurses’ Aides. Patient Care Planning. Nursing 

Process. 

 

RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo describir las representaciones lúdicas del 

personal de enfermería sobre el Sistema de Atención de Enfermería (SAE). La recolección de 

datos se realizó a partir de un grupo de discusión con trece técnicos de enfermería, mediante 

la construcción de carteles como técnica proyectiva, basándose en los principios de la 

Humanescente Educación Experiencial. La representación lúdica de técnicos de enfermería 

corrió a través de cuatro temas: el concepto de SAE; beneficios, problemas experimentados y 

la necesitad de mejora. Llegamos a la conclusión de que los técnicos de enfermería 

representan positivamente el SAE, y creemos en su consolidación. Es de destacar que el uso 

de la construcción de carteles como técnica proyectiva es un elemento de clasificación del 

estudio, la estimulación de la expresión de la subjetividad de los individuos estudiados. 

Descriptores: Graduación en Auxiliar de Enfermería. Auxiliares de Enfermería. Planificación 

de Atención al Paciente. Procesos de Enfermería. 
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INTRODUÇÃO 

 

O técnico de enfermagem (TE), segundo a Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem – Lei nº 7.498/1986, é o componente da equipe de enfermagem que exerce 

atividades de nível médio, envolvendo tanto a orientação e acompanhamento do trabalho de 

enfermagem em grau auxiliar, executando ações assistenciais, quanto a participação no 

planejamento da assistência de enfermagem.
1
 

Trata-se de um profissional que exerce atividades essenciais para a garantia da eficácia 

dos cuidados de enfermagem, representando, ainda, a categoria profissional com o 

quantitativo mais numeroso no âmbito da equipe de enfermagem.
2
 

Reconhece-se, assim, a imperatividade de integração do TE à sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE), aspecto que é defendido legalmente pela Resolução nº 

358/2009, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que afirma que o TE deve 

participar da execução do processo de enfermagem – uma das ferramentas de solidificação 

dos ideais da SAE – naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro.
3
 

Todavia, reconhecidamente a participação do TE na SAE ainda é vista como um 

campo obscuro (estudos sobre o TE), envolvendo múltiplos entraves, destacando-se: o TE, em 

geral, colabora de forma limitada, sendo seu envolvimento com a SAE na maioria das vezes 

restrito à realização dos cuidados de enfermagem prescritos, negligenciando-se suas 

contribuições com o planejamento das ações;
4-5

 o enfermeiro parece desconhecer as 

competências do TE relacionadas ao exercício da SAE, inutilizando a parceria importante dos 

TE;
5
 e, ainda, os TE revelam pouco conhecimento acerca da metodologia empregada, sendo 

que pouca ou nenhuma informação é dada durante a formação dos profissionais de nível 

médio acerca da SAE.
4-5

 

Superar tais entraves constitui, portanto, aspecto fundamental, uma vez que se 

compreende que a integração das diferentes categorias de enfermagem na realização da SAE, 

respeitadas as exigências legais, consiste em estratégia sine qua non para vencer barreiras da 

operacionalização deste método.
4
 

Outrossim, defende-se que a contribuição do TE pode ampliar e fortalecer os 

pressupostos da SAE, colaborando com uma equipe mais crítica e reflexiva,
5
 fortalecendo a 

enfermagem enquanto ciência do cuidar, pautada no binômio pensar-fazer, sem o qual as 

ações de enfermagem se reduzem a práticas espontâneas, carentes de raciocínio clínico. 

Nesse contexto, entende-se que investigar as percepções do profissional TE acerca da 

SAE pode contribuir para identificar se existem lacunas quanto ao entendimento desses 
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profissionais, bem como para compreender a visão dos mesmos acerca desse método de 

trabalho, tendo em vista que a crença ou descrença na positividade da SAE pode influenciar a 

motivação do profissional para executá-la. 

Assim, ao compreender a importância de integrar o TE à SAE, bem como ao entender 

que o conhecimento acerca desse método de trabalho constitui um dos desafios a serem 

superados para consolidar a participação do TE na SAE, elencou-se como questionamento 

dessa pesquisa: como os técnicos de enfermagem compreendem a sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE)? 

Objetiva-se, destarte, descrever as representações lúdicas de técnicos de enfermagem 

acerca da SAE. 

 

MÉTODOS 

 

O estudo em tela constitui um recorte dos resultados obtidos a partir da dissertação de 

mestrado intitulada “Compreensão do típico ideal de técnicos de enfermagem acerca da 

sistematização da assistência de enfermagem”, desenvolvida pelo Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Para coleta de dados, utilizou-se a técnica do grupo focal, a qual consiste numa técnica 

rápida e de baixo custo para avaliação e obtenção de dados e informações qualitativas, que 

permite identificar sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito de um 

determinado assunto ou atividade.
6
  

O grupo focal, intitulado “O que eu penso acerca da SAE”, foi realizado de acordo 

com a Pedagogia Vivencial Humanescente: realidade pedagógica transcorporal humanescente 

pautada nos saberes de dentro do Ser, de suas habilidades humanas, da sua subjetividade e da 

sua corporeidade.
7
  

O processo pedagógico pautado na PVH promove, assim, na esfera do ensino, o 

aprendizado mediante o trabalho com o imaginário, valorizando os conhecimentos prévios, o 

percurso e o ritmo de construção de cada indivíduo, incentivando a reflexão e a criatividade.
7
  

A valorização da face subjetiva dos indivíduos e das significações inerentes ao 

processo de aprendizado aproxima, portanto, a PVH da pesquisa qualitativa e, mais 

especificamente, do grupo focal, colocando em pauta a possibilidade de utilização de tal 

estratégia como elemento facilitador das percepções dos sujeitos de pesquisa. 

Destarte, esse delineamento teve o escopo de facilitar a expressão das motivações dos 

sujeitos. Foi empregada, nesse contexto, a construção de cartazes, utilizando a representação 
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figurativa, por meio de miniaturas, giz de cera, canetinhas e adesivos, para apreender as 

percepções dos TE sobre a SAE, associando o representar, o redigir e o compartilhar reflexões 

como meio de facilitar a identificação da representação lúdica dos TE, a partir da questão 

chave: “O que é sistematização da assistência de enfermagem para você?”.  

Destaca-se que o uso de técnicas projetivas colabora para uma investigação de 

conteúdos inconscientes, propicia o diálogo e cria um ambiente favorável à investigação de 

aspectos subjetivos não revelados na verbalização, estimulando a expressão de sentimentos, 

sendo condizente, portanto, com os ideais de utilização do grupo focal.
8-9

 

A proposta consistia, então, em utilizar a tríade “montar-falar-escrever” para estimular 

a expressão das percepções dos participantes acerca da questão norteadora: 1) montar um 

cartaz utilizando os materiais disponibilizados; 2) falar acerca de suas representações, 

compartilhando ideias e opiniões; e 3) escrever a descrição do cenário construído, em um 

instrumento de pesquisa que contribuiu para a análise das falas dos TE. 

Contou-se com a colaboração de treze técnicos de enfermagem (TE) atuantes no 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal, Rio Grande do Norte, que responderam 

positivamente ao seguinte critério de inclusão: atuar no HUOL, realizando cuidados 

assistenciais diretos aos pacientes. Previamente à execução do estudo, foram afixados, nos 

seis andares que compõem os setores de internação do HUOL, convites aos TE, solicitando-

se, aos interessados, que deixassem o contato para posterior seleção.  

Quarenta e quatro TE demonstraram interesse em participar, sendo realizado um 

sorteio para seleção da amostra da pesquisa, composta por 14 profissionais, dos quais um não 

compareceu ao encontro de coleta de dados, resultando na amostra final de 13 TE. O 

quantitativo da amostra foi definido tendo por base o número ideal de sujeitos que devem 

compor um grupo focal, garantindo a participação efetiva de todos.
6
 

A fim de compreender um pouco quem eram os TE, foi aplicado, no início do 

encontro, um questionário aos participantes do estudo, composto por perguntas fechadas e 

dividido em duas partes: dados sociodemográficos e dados profissionais. A partir da 

concordância dos sujeitos, o grupo focal foi gravado e fotografado, contando com a 

cooperação de um relator, que anotou aquilo que não pode ser captado pelas gravações, tais 

como: expressões faciais, expressões corporais, dentre outros aspectos; e de dois outros 

colaboradores, responsáveis pelo registro fotográfico e apoio.  

O ambiente, previamente preparado, estava assim disposto: no centro da sala estava o 

lugar onde os cartazes seriam construídos, com um “tapete” de 3,00 x 4,50 metros de TNT 

verde e um círculo central de renda branca, onde estavam dispostos os materiais para 
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construção dos cartazes (14 metades de cartolina branca, giz de cera, canetinhas, adesivos, 

miniaturas e fita crepe); em semicírculo, atrás do espaço anteriormente descrito, havia 15 

cadeiras, para que os participantes, inicialmente, assistissem a apresentação do grupo focal; e, 

de frente para esses espaços, estava a cadeira onde a relatora ficaria, descrevendo os detalhes 

percebidos no desenrolar do encontro. 

O estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a pesquisa científica em seres 

humanos, preconizados na Resolução n° 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, 

preservando o caráter voluntário dos participantes e o anonimato dos interlocutores, sendo 

aprovado pelo Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, nº 

98.424, de 31 de agosto de 2012, CAAE nº 05906912.0.0000.5537. Assim, previamente à 

aplicação dos questionários e desenvolvimento do grupo focal, os entrevistados foram 

esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e as peculiaridades de sua participação no 

estudo. Após a aquiescência dos participantes, os mesmos foram convidados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o Termo de Autorização para Gravação de Voz 

e o Termo de Autorização para Uso de Imagens. 

A transcrição foi realizada pela própria mestranda, após ouvir as gravações repetidas 

vezes, além de ter como apoio primordial os registros realizados pelo relator do grupo focal. 

Foi utilizado o Microsoft Word 2010 para a realização da transcrição do encontro e o 

Microsoft Excel 2010 para sintetização dos resultados por meio de uma planilha. 

Posteriormente, a transcrição foi compartilhada tanto com o relator e os colaboradores do 

encontro, quanto com os sujeitos da pesquisa, garantindo a completude da mesma e a 

fidedignidade dos registros, o que permitiu ter clareza de que se captou as essências, 

qualificando o método. 

Os sujeitos são identificados pelas letras TE (Técnico de Enfermagem), seguidas pelo 

número sequencial, de um a treze (TE1, TE2, assim sucessivamente, até TE13). 

Por fim, as falas foram organizadas, mediante múltiplas leituras, o que possibilitou, 

juntamente com a análise dos cartazes construídos, descrever as representações lúdicas de 

técnicos de enfermagem acerca da SAE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O encontro aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2013, em uma sala previamente 

preparada no 4º subsolo do HUOL, totalizando 101 minutos, com a colaboração de treze 

técnicos de enfermagem. 
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A análise dos cartazes, das falas e dos registros permitiu descrever a representação 

lúdica dos TE acerca da SAE, perpassando quatro eixos temáticos, os quais emergiram das 

múltiplas leituras e reflexões realizadas, quais sejam: conceito; benefícios; dificuldades; e 

possibilidades de melhoria. 

 

Conceito da SAE: idealização do desconhecido 

 

Apesar de os TE relatarem que se formaram, em média, há dois anos, época em que as 

Resoluções 272/2002 e 358/2009, do COFEN, já haviam sido publicadas, defendendo a 

efetivação da SAE no contexto das equipes de enfermagem, eles revelaram nunca ter tido 

contato, nem acadêmico nem profissional, com o tema, desconhecendo até mesmo o termo 

“SAE”. 

De forma semelhante, outras investigações acerca da interface entre o TE e a SAE 

ressaltaram que durante o curso técnico tal contato não ocorreu, inexistindo qualquer 

discussão acerca da SAE no ambiente acadêmico dos TE.
4-5

 

Trata-se de uma problemática preocupante, já que se compreende que, “enquanto o 

conhecimento sobre a metodologia estiver restrito à prática do enfermeiro, é pouco provável 

que as outras categorias da equipe de enfermagem contribuam com seu reconhecimento”
5:926

 

e, que, por conseguinte, a SAE seja efetivamente consolidada. 

Contudo, apesar de não ter tido contato com a temática em seu ambiente de formação, 

tampouco em seu ambiente de trabalho, os TE acabaram por idealizar o desconhecido, 

representando aquilo que imaginavam ser a SAE, construindo, assim, um conceito totalmente 

benéfico e positivo, expressando a face subjetiva dessa ferramenta de trabalho, que ultrapassa 

os conceitos científicos. 

Para tanto, miniaturas, adesivos e desenhos foram utilizados, além de palavras ou até 

mesmo reflexões escritas, revelando as experiências vividas dos TE acerca da SAE. Por meio 

de letras e números, os TE idealizaram a SAE como um processo de aprendizagem 

profissional, por meio do qual os profissionais de enfermagem compreenderão as normas e 

técnicas próprias de seu cuidar, ou seja, a SAE seria o meio de cuidar, sistematicamente, dos 

usuários. O quadro 1 sintetiza as representações dos TE acerca da SAE. 
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Quadro 1 – Síntese dos significados dos TE acerca da SAE, de acordo com as falas e com os objetos 

utilizados, Natal/RN, 2013. 

Sujeitos Significados Objetos Falas 

TE5, TE8, 

TE9, TE10, 

TE11, TE12 

Algo desconhecido Interrogação Sistematização da assistência de 

enfermagem, pra mim, não tenho 

muita noção do que é [...] (TE5) 

Eu nunca entendi pra falar a 

verdade [...] (TE10) 

Eu posso falar pra todo mundo que, 

realmente, eu não tenho nenhum 

esclarecimento sobre sistematização 

(TE11) 

Na verdade, eu vou falar por alto, 

porque eu não entendo de 

sistematização (TE12) 

TE1, TE7, 

TE9 

Sistema que constitui 

a enfermagem 

Representação de 

flores, desde o 

adoecimento até sua 

renovação 

(florescimento) 

Bonequinho no 

centro do cartaz 

[...] ela começa a partir do momento 

que você faz o curso, onde você vai 

descobrir tudo, como funciona, o 

que vai existir, o que você vai se 

deparar, o que você vai descobrir, o 

que você vai aprender, o que você 

vai exercer (TE1) 

[...] o cuidado, tudo, depende do 

sistema pra que possa chegar aqui, 

pra que essa sementinha possa vir se 

despedaçando daqui, chegar aqui e 

ter uma melhora [...] (TE9) 

TE1, TE4, 

TE6, TE13 

Cuidar 

sistematicamente 

com 

responsabilidade 

Palavra VIDA 

Flores 

Não somente a gente deve estar 

voltado pra patologia, e sim pras 

necessidades que esse paciente tem, 

estando atento, digamos, a um 

determinado acontecimento, o 

porquê daquilo (TE7) 

TE1, TE2, 

TE3, TE4, 

TE5, TE6, 

TE7, TE8, 

TE9, TE10, 

TE12, TE13 

Forma de 

proporcionar um 

cuidado igualitário e 

de qualidade 

Bonequinhos juntos 

de cores diferentes 

Palavra MEIO 

Corações 

Flores 

[...] ser humano com os pacientes e 

com os colegas de trabalho (TE2) 

Pra mim a sistematização da 

assistência significa plantar bem 

para colher melhor (TE12) 

TE1, TE2, 

TE7, TE8 

Normas e técnicas 

próprias da profissão 

Letras e números 

Patinhos 

Flores 

Sistematização, para mim, começa a 

partir do momento que você vai dar 

início ao curso, quando você tem a 

certeza da profissão que vai exercer 

(TE1) 

TE3, TE10 Processo de 

aprendizagem 

profissional 

Letras 

Patinhos 

[...] é através da educação que se 

pode ter esse aprendizado (TE3) 

 

De maneira geral, os TE idealizaram a SAE como uma ferramenta que incentiva o 

cuidar com responsabilidade e humanescência: as flores, representando tais aspectos, 

apareceram em quase todos os cartazes, juntamente com adesivos de coração e até mesmo a 
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palavra VIDA, demonstrando ser o objeto de trabalho da enfermagem um bem precioso que 

precisa, continuamente, ser velado.  

A SAE, nessa perspectiva, seria o sistema que abrange todo o processo de cuidar da 

enfermagem, garantindo que se solidifique um cuidado igualitário e de qualidade, pautando na 

humanescência, em que o coração, no centro do cartaz, representaria as enfermarias, palco de 

consolidação dessa ferramenta de trabalho. 

Outrossim, os TE apreenderam a SAE como o conhecimento profissional capaz de 

organizar seu cuidado, planejando-o de modo a garantir que exista uma paridade entre o que 

se pensa e o que se faz: [...] deduzo que seja um estudo, que tudo funcione com igualdade, 

tipo todos direitos por igual na saúde, que tenha um bom atendimento pelos profissionais da 

saúde e que tudo, um dia, seja bom como é planejado no papel (TE10). 

Idealizou-se, assim, um conceito positivo da SAE, como um processo de cuidar que 

traria inúmeros benefícios para os envolvidos. 

 

Benefícios da SAE 

 

A partir do conceito de positividade da SAE construído pelos TE, múltiplos benefícios 

do uso dessa ferramenta de trabalho foram elucidados: a qualificação do cuidado; a 

focalização na humanescência e no cuidar que respeita às individualidades dos usuários; o 

trabalho em equipe, por meio da união dos profissionais; a paridade teoria-prática; o 

fortalecimento do vínculo profissional-usuário; a organização do cuidado; e o foco nas 

necessidades reais dos usuários. 

As representações construídas pelo TE6 (Figura 1) sintetiza o benefício citado em 

unanimidade pelos sujeitos da pesquisa: a garantia de um cuidado humanescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cartaz construído pelo TE6, Natal/RN, 2013. 
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O cuidado humanescente é compreendido como aquele que proporciona e valoriza a 

expressão das subjetividades dos sujeitos, a essência da interação humana, o sensível, o deixar 

transparecer, norteando-se pelo relacionamento interpessoal humanístico. O termo 

humanescente é realçado, portanto, à medida que se compreende que não é possível 

humanizar aquilo que já é humano, mas sim, buscar a expressão da essência humana: 

humanescer.
7 

Nessa perspectiva, acredita-se que a SAE garante a edificação de um cuidado 

humanescente, norteado pelo respeito às individualidades dos usuários (bonequinhos de cores 

diferentes juntos), pelo amor e carinho dos profissionais (corações, flores e palavra AMOR) e 

pela dedicação profissional (patinhos): Pra mim a sistematização da assistência significa 

plantar bem para colher melhor (TE12); [...] ser humano com os pacientes e com os colegas 

de trabalho (TE2); [...] para que exista, realmente, um trabalho melhor, que as pessoas 

tenham, realmente, sensibilidade para com o paciente, porque é maravilhoso arrancar um 

sorriso de um paciente que já não tem mais fé, não tem mais esperança e você leva alegria 

pra ele, leva uma energia positiva, isso é enfermagem (TE13). 

A qualificação da relação interpessoal também foi considerada um benefício essencial 

da SAE em pesquisa que buscou conhecer as competências desenvolvidas na formação de 

técnicos de enfermagem para implementar a SAE. As participantes, em tal estudo, 

mencionaram tanto os aspectos relacionados ao paciente, quanto à equipe de saúde e 

destacaram a interação na equipe de enfermagem como elementos favorecidos pela 

implementação da SAE.
5
 

A compreensão de que a SAE organiza o cuidado, ampliando a visão do profissional, 

que passa a focar nas reais necessidades dos usuários também ganhou destaque, traduzindo-se 

no entendimento de que, com a SAE, o cuidado passa a ser norteado por um raciocínio 

clínico: Não somente a gente deve estar voltado pra patologia, e sim pras necessidades que 

esse paciente tem, estando atento, digamos, a um determinado acontecimento, o porquê 

daquilo, digamos, uma úlcera por pressão: porque de ter aberto, o que devemos fazer, pra 

que fazer, como fazer (TE7). 

Tal visão foi elucidada em outras pesquisas que tiveram os TE como sujeitos 

investigados, entendendo que a SAE amplia o entendimento que os profissionais tem acerca 

das condições do paciente, otimizando e orientando a assistência a ser prestada, qualificando o 

cuidado.
5,10
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Os TE também colocaram em relevo inúmeros problemas que vivenciam em sua 

prática profissional, elementos que merecem ser elencados e repensados, uma vez que podem 

se traduzir em dificultadores da implementação da SAE. 

 

Problemas vivenciados na prática profissional 

 

A partir da reflexão acerca da prática assistencial que vivenciam, os TE colocaram em 

pauta múltiplos desafios que se colocam em sua profissão, comprometendo, por vezes, a 

qualidade das ações executadas e, sobretudo, a qualidade de vida dos profissionais de 

enfermagem: Uma assistência adequada é o ideal, mas sabemos que o meio assistencial 

muitas vezes não nos permite fazer essa tarefa com cautela (TE7) (Figura 2). 

Desse modo, a qualidade assistencial foi questionada, e foram destacados os seguintes 

problemas que caracterizam sua prática: a falta de recursos materiais e humanos, ocasionando 

a sobrecarga de trabalho; a falta de reconhecimento dos profissionais; a falta de humanização 

profissional; as duplas e triplas jornadas de trabalho a que são submetidos, em virtude das 

condições financeiras que vivenciam; o relacionamento profissional conturbado; e a 

administração falha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cartaz construído pelo TE7, Natal/RN, 2013. 

 

Assim, no que concerne à falta de reconhecimento dos profissionais, vários relatos dos 

TE denunciam condições de trabalho insalubres, que o fazem esquecer-se de cuidar de si: Na 

verdade, foi mais um desabafo, pois muitas vezes cobram muito de nós técnicos, mas como 

profissionais de saúde também nos deixam muito sobrecarregados e eu acho isso muito 

errado, e acabo muitas vezes me entristecendo, pois muitas vezes não dá tempo de cuidar 

realmente, e sim só medicar, pois é muita coisa a se fazer, muitos pacientes para uma só 
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pessoa, e nossa vida acaba não sendo vivida porque não dá tempo (TE11); Então, ou você 

aguenta calado e trabalha porque precisa, ou você fica desempregado... Então, muitas vezes, 

a gente acaba se sujeitando... Aqui não, é um hospital escola, então a gente tem muito essa 

liberdade, a gente só vai dar o que a gente pode, porque, querendo ou não, a gente é aluno... 

Mas, lá fora, a gente é uma pessoa normal, porque eles não valorizam nós como técnicos, 

apesar de a gente amar o que faz e a gente, quem dá valor aqui a cada um somos nós 

mesmos, porque autoridade maior não dá (TE8); [...] crescer profissionalmente, você tem 

que crescer, mas você tem que ralar (TE1). 

Um estudo que analisou a relação entre o trabalho, a saúde e as condições de vida de 

trabalhadoras de enfermagem constatou que as profissionais são expostas a ambientes de 

trabalho insalubres, no sentido material e subjetivo, e são submetidas às condições de trabalho 

precarizadas, dispondo de tempo insuficiente para o descanso e lazer, o que potencializa as 

possibilidades de adoecimento e compromete o cuidar de si dos profissionais de saúde.
11

 

Entende-se a essencialidade de os profissionais de saúde disporem de condições 

adequadas de trabalho, permitindo que se cuidem, uma vez que, se o cuidador for capaz de 

cuidar de si, melhor condição de vida terá e melhor condição terá para cuidar do outro e 

ajudar as pessoas a harmonizarem-se em busca do autoconhecimento e do autocuidado.
12

 

Adicionam-se, ainda, as relações de trabalho conturbadas, que foram relacionadas, 

sobretudo, à existência de profissionais que não se dedicam a consolidar o cuidado 

humanescente tão almejado pelos sujeitos da pesquisa, muitas vezes distanciando a teoria e a 

prática de suas ações. O TE12, refletindo sobre tais questões, apresentou a metáfora do 

“coração transparente”: [...] o coração transparente significa que muitas pessoas dentro do 

meio da enfermagem falam, mas na prática é diferente, não colocam em prática o que falam 

(TE12). 

 

Necessidades de melhoria: o caminho a seguir 

 

Diante dos problemas elencados, os TE passaram a refletir sobre o caminho a seguir 

para superá-los. De maneira medular, foi exposto que os profissionais de enfermagem 

precisam lutar para alcançar suas conquistas, refletindo criticamente sobre a realidade que 

vivenciam: [...] a gente fica tapando buraco, então a gente também é conivente com isso, a 

gente está contribuindo para que isso aconteça cada vez mais... Se a gente chegar e falar que 

não dá, dar um basta, possa ser que melhore... Mas, às vezes, a gente pensa no paciente, pra 

não deixar aquele buraco, e finda se sobrecarregando [...] (TE10). 
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Idealiza-se que tais mudanças só serão possíveis por meio de um processo educativo: 

[...] é através da educação que se pode ter esse aprendizado [...] estudando ia melhorar 

bastante e a gente teria uma sistematização, assim, melhor, igual para todos (TE3). Para 

tanto, necessidades de melhoria foram referidas, as quais estão sintetizadas no cartaz do TE1 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cartaz construído pelo TE1, Natal/RN, 2013. 

 

Os bonequinhos juntos representam a união necessária aos profissionais de saúde, os 

patinhos que deve existir um trabalho multiprofissional e os corações e a palavra VIDA 

elucidam que os profissionais devem ter amor e responsabilidade pela profissão que exercem. 

Ainda foi exposto que é necessário que se supere o modelo cartesiano de pensamento, 

renovando as ideias em busca da focalização holística nas necessidades reais dos usuários, 

compreendendo-se que a enfermagem seria um processo contínuo de cuidar, pautada em um 

raciocínio clínico essencial para que se consolidem práticas de saúde efetivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que as representações lúdicas dos TE acerca da SAE podem contribuir para 

o entendimento integral de como a enfermagem é compreendida por tais profissionais, 

apontando lacunas e traçando estratégias de melhoria. 

Apreende-se que os TE, apesar de não terem contato com a temática nem em seu 

processo formativo nem em seu ambiente profissional, acreditam na SAE como elemento 

qualificador da prática de enfermagem, proporcionando como benefícios a qualificação do 

cuidado; a focalização na humanescência e no cuidar que respeita às individualidades dos 

usuários; o trabalho em equipe, por meio da união dos profissionais; a paridade teoria-prática; 
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o fortalecimento do vínculo profissional-usuário; a organização do cuidado; e o foco nas 

necessidades reais dos usuários. 

Reconheceu-se, entretanto, que muitos entraves ainda integram o ambiente de trabalho 

dos profissionais de enfermagem, como a falta de recursos materiais e humanos, ocasionando 

a sobrecarga de trabalho; a falta de reconhecimento dos profissionais; a falta de humanização 

profissional; as duplas e triplas jornadas de trabalho a que são submetidos, em virtude das 

condições financeiras que vivenciam; o relacionamento profissional conturbado; e a 

administração falha, lacunas que podem dificultar a efetivação da SAE. 

Contudo, reconhecendo seus benefícios e defendendo a implementação da SAE, os TE 

traçaram possibilidades de melhoria, na forma de um caminho a ser trilhado pela enfermagem, 

envolvendo união, perseverança, lutas por melhores condições de trabalho e a busca 

incessante de conhecimento. 

Adiciona-se, ainda, a imperatividade de se integrar o TE ao processo de luta pela 

consolidação da SAE, sendo evidente a necessidade de incluir este tema na grade curricular 

dos cursos técnicos de enfermagem, esclarecendo as atribuições e responsabilidades de cada 

membro da equipe de enfermagem. 

Destaca-se o uso da PVH como norte de realização do grupo focal, o qual se constitui 

em um elemento qualificador do estudo, estimulando a expressão das subjetividades e 

favorecendo a verbalização das percepções. Acrescenta-se, ainda, que, ao unir a representação 

por meio de cenários, a descrição escrita dos mesmos e o compartilhamento verbal das 

construções, a expressão das representações lúdicas foi enriquecida. 

Assim, a PVH, atrelada ao grupo focal, foi um elemento adicional ao processo de 

coleta de dados e de construção de saberes, já que atua no resgate do sentir-pensar, na 

valorização do autoconhecimento e na formulação de propostas para captar os significados 

das experiências vivenciadas, representando uma alternativa inovadora que pode contribuir na 

realização de pesquisas qualitativas. 

É válido destacar que os resultados apresentados compõem a expressão de uma 

realidade específica, sendo imperativa a realização de outras investigações que revelem 

semelhanças e diversidades com relação aos pensamentos expostos. 

Espera-se, desse modo, que outros estudos sejam alçados, uma vez que conhecer a 

opinião dos profissionais componentes da enfermagem significa compreender como que a 

enfermagem está sendo edificada, buscando trilhar caminhos que possam permitir, em 

definitivo, a consolidação efetiva na SAE. 
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Além disso, almeja-se contribuir para que, cada vez mais, se discuta a essencial 

interface entre o TE e a SAE, compreendendo que essa apenas será efetiva quando resultar de 

reflexões e ações de toda a equipe de enfermagem.  
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6.2 Artigo 2: Típico ideal de técnicos de enfermagem acerca da sistematização 

da assistência de enfermagem 
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Resumo: Trata-se de uma investigação fenomenológica, que objetiva compreender o típico 

ideal de técnicos de enfermagem acerca da sistematização da assistência de enfermagem 

(SAE), à luz do referencial teórico de Alfred Schutz. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN. A coleta de dados ocorreu por grupo focal, em fevereiro de 

2013, de acordo com a pedagogia vivencial humanescente, com trezes técnicos de 

enfermagem de um hospital universitário norte-riograndense. A análise das falas, dos cartazes 

e das descrições escritas permitiu desvelar o típico ideal dos participantes a partir de quatro 

eixos: tipificação do conceito da SAE; benefícios da SAE – os motivos-para acreditar na 

positividade dessa ferramenta de trabalho; problemas vivenciados, reveladores do mundo vida 

cotidiano dos profissionais de enfermagem; e possibilidades de melhoria. Concluiu-se que o 

técnico de enfermagem, apesar de ter tido uma formação acadêmica que negligenciou os 

aspectos concernentes à SAE, acredita em sua positividade. 

Descritores: Educação Técnica em Enfermagem; Auxiliares de Enfermagem; Planejamento 

de Assistência ao Paciente; Processos de Enfermagem. 

 

Abstract: This is a phenomenological investigation, using the phenomenological method 

comprehensible, in order to understand the typical ideal of nursing staff about the 

systematization of nursing care (SAE) in the light of the Alfred Schutz’s theoretical 

framework. The study was approved by the Research Ethics Committee of UFRN (Federal 

University of Rio Grande do Norte). The data were collected by focus group in February 

2013, according to experiential pedagogy humanescent with thirteen nursing staff of a 

university hospital of Rio Grande do Norte. The analysis of discourse, from posters and 

written descriptions allowed to reveal the typical ideal of participants from four axes: 

typifying the concept of SAE; benefits of SAE, which resulted in the reasons to believe in the 

positive-that working tool; problems experienced, revealing the world of everyday life of 

nursing professionals, and possibilities of improvement, revealing the typical action of the 

nursing technician who typifies the positivity of SAE. 

Descriptors: Education, Nursing, Associate; Nurses' Aides; Patient Care Planning; Nursing 

Process. 

 

Resumen: Se trata de una investigación fenomenológica, utilizando el método de la 

comprensión fenomenológica, con el fin de entender el ideal típico del personal de enfermería 

acerca de la sistematización de la asistencia de enfermería (SAE) a la luz del marco teórico de 

Alfred Schutz. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación (Universidad 

Federal de Rio Grande do Norte). Los datos fueron recogidos por el grupo de enfoque en 

febrero de 2013, de acuerdo con la humanescente pedagogía experiencial con trece personales 

de enfermería de un hospital universitario de Rio Grande do Norte. El análisis del discurso, de 

los carteles y las descripciones escritas permitieron revelar el ideal típico de los participantes 

a partir de cuatro ejes: tipifica el concepto de SAE; beneficios de la SAE, que dio lugar a las 

razones para creer en la herramienta de trabajo positivo que, los problemas experiencia, 

revelando el mundo cotidiano de los profesionales de enfermería, y las oportunidades de 

mejora, lo que revela la acción típica del técnico de enfermería que tipifica la positividad del 

SAE. 

Descriptores: Graduación en Auxiliar de Enfermería; Auxiliares de Enfermería; Planificación 

de Atención al Paciente; Procesos de Enfermería. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sistematização pressupõe organização de elementos dinamicamente inter-

relacionados, ou seja, uma sequência de passos para o alcance de um objetivo. Diante deste 

conceito, a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) deve ser entendida não 

somente como um modo de fazer, mas como um modo de pensar a prática assistencial
(1)

. 

Reconhecidamente uma ferramenta que qualifica o cuidado de enfermagem e 

legalmente defendida como mecanismo primordial de organização do trabalho profissional da 

enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos
(2)

, as autoras compreendem, ainda, a 

SAE como o caminho primordial a ser seguido para se afirmar a profissão como uma ação 

social, em contraste com a visão reducionista de conduta, segundo as concepções de Alfred 

Schutz, referencial teórico do trabalho em questão: “[...] lo distintivo entre acción y conducta 

es que la acción es la ejecución de un acto proyetado”
(3:90)

. 

Superar a simples conduta significa apreender a enfermagem não mais como prática 

espontânea, isenta de planejamento e cientificidade, tendo em vista ações práticas que 

englobem toda a equipe de enfermagem – profissionais de nível superior e técnico.  

Para tanto, é necessário que se reafirme o poder clínico da enfermagem, superando-se, 

em definitivo, a dicotomia que caracteriza suas práticas profissionais, reflexo de sua 

edificação histórica enquanto profissão: de um lado, aqueles ou aquele que planeja(m); e de 

outro, aqueles que executam, provocando uma problemática cisão do processo de cuidar, 

comprometendo, por conseguinte, a solidificação da enfermagem enquanto ação social. 

O que se defende, portanto, é a integração do profissional técnico de Enfermagem 

(TE) à SAE. O TE, de acordo com o Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 

25 de junho de 1986 – a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem – constitui um 

profissional componente da equipe de enfermagem, tendo como pré-requisitos para exercício 

de sua profissão ser titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, expedido 

de acordo com a legislação e ser registrado no órgão competente
(4)

. 

Constitui um componente ímpar da equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro 

em suas atividades assistenciais e de planejamento. Adiciona-se ainda o fato de os TE 

representarem, nacionalmente, a classe com maior contingente de profissionais no âmbito da 

enfermagem. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), em 2011, 

existiam 750.205 TE no Brasil, valor que correspondia a 40,41% de todos os profissionais de 

enfermagem
(5)

. 
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Trata-se, portanto, de um profissional fundamental no processo de cuidar, em termos 

quantiqualitativos, componente que atua direta e continuamente na assistência de 

enfermagem. Entretanto, apesar da relevância inquestionável dessa categoria profissional na 

edificação da assistência de enfermagem, é referenciado na literatura o fato de esse 

profissional ainda ter sua participação na SAE como um campo obscuro, sobretudo pela visão 

errônea de serem tais profissionais apenas executores do cuidado, negligenciando-se sua 

participação fundamental no processo de planejamento do cuidado. 

Tal problemática inquietou as autoras, que se questionaram o porquê de se 

negligenciar do processo de consolidação da SAE os 40,41% de profissionais de enfermagem 

que atuam essencialmente em todas as etapas, direta ou indiretamente, do processo de cuidar. 

Nesse ínterim, motivados pela constatação de entraves visíveis para a edificação de 

uma participação efetiva do TE na SAE, apresenta-se o fenômeno do estudo: o típico ideal do 

TE acerca da SAE, entende-se esse como o caminho para desvelar os significados que eles 

atribuem a essa ferramenta de trabalho. O típico ideal constitui a forma como os homens 

interpretam suas atitudes e as atitudes dos outros, de acordo com suas histórias e relevâncias, 

auxiliando os sujeitos a se situar dentro do mundo social
(3)

. 

Investigar a participação do TE na SAE, por meio da compreensão de seu típico ideal, 

representa aspecto essencial para identificar entraves na consolidação da atuação desse 

profissional nesse instrumento de trabalho, fator que, de acordo com a literatura, representa 

um dos dificultadores para a afirmação da SAE na realidade brasileira. 

Assim, partindo da premissa de que é fundamental desvelar experiências humanas 

subjetivas para que se compreenda melhor um fenômeno, buscando a sistematização do típico 

ideal dos sujeitos investigados
(3)

, bem como compreendendo e defendendo a integração 

fundamental de todas as categorias profissionais componentes da enfermagem para a real 

efetivação da SAE, apresenta-se como inquietação da pesquisa: qual o típico ideal do TE 

acerca da SAE? 

Objetiva-se, destarte, compreender o típico ideal de TE acerca da SAE, à luz do 

referencial teórico de Alfred Schutz. 

 

Referencial Teórico 

 

Alfred Schutz, considerado como um dos mais importantes filósofos da ciência social 

do século XX e conhecido como o fenomenólogo do social, nasceu em Viena, em 1899, 

cidade em que estudou leis e ciências sociais na Universidade de Viena
(3,6)

. 
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Dentre suas obras, a primeira é considerada o elemento chave de seus conceitos e foi 

publicado em 1932, o único estudo de Schutz publicado enquanto ele ainda vivia na Europa: 

Der Sinnhafte Aufbau der Soziales Welt, traduzida como The Phenomenology oh the Social 

World
(6)

. 

Suas principais investigações giram em torno do ator social, no âmbito do qual este se 

relaciona com os outros e dos projetos de ação que eles formulam, os quais só podem ser 

compreendidos por meio das motivações dos sujeitos
(7)

. 

A fenomenologia sociológica compreensiva de Alfred Schutz, portanto, tem por base a 

realidade cognitiva incorporada aos processos de experiências humanas subjetivas: “a 

filosofia fenomenológica se apresenta como uma filosofia do homem em seu mundo vital, 

capaz de explicar o sentido deste mundo de uma maneira rigorosamente científica”
(3:36)

. 

Nesse sentido, evidencia-se que, investigar o típico ideal do TE acerca da SAE, tendo 

por base a abordagem compreensiva de Schutz, alicerça-se na ideia de que o profissional TE 

traz consigo uma situação biográfica que necessita ser desvelada para que se compreenda a 

possibilidade de inserção essencial desse profissional na solidificação da SAE. Em vista de 

melhor compreender como tal referencial embasará o processo de pesquisa que se coloca, 

apresenta-se os principais conceitos-chave da abordagem de Schutz
(3,6)

 que serão alicerce do 

estudo. 

O típico ideal constituiu o conceito-chave que norteia o estudo, e é compreendido 

como a forma que os homens interpretam suas atitudes e as atitudes dos outros, de acordo 

com suas histórias e relevâncias, auxiliando os sujeitos a se situar dentro do mundo social, e a 

manter as várias relações com seus semelhantes e objetos culturais. Seguindo as concepções 

de Schutz, “no que tange à investigação da realidade da vida cotidiana, o que possibilitará a 

compreensão de um fenômeno social pelo pesquisador é a sistematização dos seus traços 

típicos”
(7:43)

. 

Para traçar o típico ideal, é necessário que se desvele a situação biográfica dos 

sujeitos investigados. Essa é apreendida como a sedimentação de todas as experiências 

anteriores do sujeito, organizadas de acordo com o seu “estoque de conhecimentos à mão”, 

determinando o modo como cada ator pensa e age no espaço social
(7)

, o que influencia e é 

influenciado pelas motivações dos sujeitos, englobando seus motivos-para e seus motivos-

porque. 

Os motivos-para são essencialmente subjetivos, constituem as metas que se procuram 

alcançar, tendo uma estrutura temporal voltada para o futuro, formando uma categoria 

subjetiva da ação, isto é, os motivos que estão estreitamente relacionados com a ação e com a 
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consciência do ator: “En la relación-para, la vivencia motivada (es decir, la acción) es 

anticipada en la vivencia motivante (es decir, el proyecto), y se la representa en ella en el 

tiempo futuro perfecto”
(3:121)

. 

Já os motivos-porque são pautados na objetividade, evidenciados nos acontecimentos 

já concluídos, tendo assim uma direção temporal voltada para o passado, podendo ser 

compreendidos em retrospectivo, ou seja, são inconscientes durante a ação: “[...] en la 

genuina relación-porque, el factor motivante es una vivencia temporalmente anterior al 

proyecto [...] y podemos por lo tanto designar nuestra referencia intencional a ella como 

pensar en el tiempo pluscuamperfecto”
(3:121)

. 

Por fim, destaca-se o mundo vida cotidiano, o espaço em que os homens se situam 

com seus problemas diários em intersubjetividade com seus semelhantes, não constituindo 

apenas um mundo natural, mas um mundo social, histórico e cultural
(3)

.  

A ação no mundo vida cotidiano é vista, portanto, como um processo fundamentado 

em funções de motivação, razões e objetivos. Buscar a interpretação do mundo vida dos 

sujeitos corresponde, assim, a reconhecer a relevância de se compreender a experiência dos 

sujeitos e refletir sobre as origens das experiências, o que possibilitará o conhecimento de um 

fenômeno
(8)

. 

É nesse sentido que o trabalho se revela: buscando-se compreender o típico ideal dos 

TE acerca da SAE, investigou-se a situação biográfica desses sujeitos, compreendendo como 

eles tipificam a SAE, quais ações típicas eles defendem para que a SAE se consolide, como 

tais ações são motivadas, para que e porque, e como eles vivenciam o fenômeno em seu 

mundo vida cotidiano. 

 

MÉTODOS 

 

O estudo em tela constitui um recorte dos resultados obtidos a partir da dissertação de 

mestrado intitulada “Compreensão do típico ideal de técnicos de enfermagem acerca da 

sistematização da assistência de enfermagem”, desenvolvida pelo Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Trata-se de uma investigação fenomenológica compreensiva, utilizando o referencial 

teórico de Alfred Schutz. Para o desvelamento do fenômeno, o processo de pesquisa 

configurou-se a partir da proposta de princípios orientadores de uma metodologia de pesquisa 

com base na própria obra de Schutz, realizada por Zeferino
(7)

, em seu trabalho de 

doutoramento, edificados não como etapas estanques, mas como passos entrelaçados e 
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interdependentes, buscando chegar, a partir deles, ao desvelamento do típico ideal dos sujeitos 

da pesquisa. O quadro 1 sintetiza o método de delineamento, coleta e análise dos dados, tendo 

por base os seis princípios orientadores supracitados. 

 

Quadro 1: Princípios orientadores do trabalho dissertativo, Natal/RN, 2013. 

Princípio 

orientador 

 

Meio de consolidação 

1º) Atitude 

desinteressada do 

observador 

científico 

O fenômeno foi delineado – o típico ideal do TE acerca da SAE, buscando-se 

investigar a seguinte inquietação: qual o típico ideal do TE acerca da SAE? 

2º) Regras de 

relevância 

sociológica 

O que (objeto de estudo): o fenômeno foi explicitado, já delineado acima; 

Quem (sujeitos da pesquisa): contou-se com a colaboração de treze TE 

atuantes no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), que responderam 

positivamente ao seguinte critério de inclusão: atuar no HUOL, realizando 

cuidados assistenciais diretos aos pacientes. Previamente à execução do estudo, 

foram afixados nos seis andares que compõem as enfermarias do HUOL, 

convites aos TE, solicitando-se, aos interessados, que deixassem o contato para 

posterior seleção. Quarenta e quatro TE demonstraram interesse em participar, 

sendo realizado um sorteio para seleção da amostra da pesquisa, composta por 

14 profissionais, dos quais um não compareceu ao encontro de coleta de dados; 

Onde (local da pesquisa): a pesquisa foi realizada no HUOL, instituição de 

saúde que integra de modo importante o Complexo Hospitalar e de Saúde 

(CHS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

3º) Postulado de 

coerência lógica 

Ir aos sujeitos: para coleta de dados, utilizou-se a técnica do grupo focal, a 

qual consiste numa técnica rápida e de baixo custo para avaliação e obtenção de 

dados e informações qualitativas, que permite identificar sentimentos, atitudes 

e ideias dos participantes a respeito de um determinado assunto ou atividade
(9)

. 

O grupo focal, intitulado “O que eu penso acerca da SAE”, foi realizado de 

acordo com a Pedagogia Vivencial Humanescente: realidade pedagógica 

transcorporal humanescente pautada nos saberes de dentro do Ser, de suas 

habilidades humanas, da sua subjetividade e da sua corporeidade
(10)

. Esse 

delineamento foi utilizado com o escopo de facilitar a expressão das 

motivações dos sujeitos. Foi utilizada, nesse contexto, a construção de cartazes, 

utilizando a representação figurativa, por meio de miniaturas, giz de cera, 

canetinhas e adesivos, para apreender as percepções dos TE sobre a SAE, 

associando o representar, o redigir e o compartilhar reflexões como meio de 

facilitar a apreensão do típico ideal dos sujeitos, a partir da questão chave: “O 

que é sistematização da assistência de enfermagem para você?”. A fim de 

compreender um pouco da situação biográfica dos TE, foi aplicado, no início 

do encontro, um questionário aos participantes do estudo, composto por 

perguntas fechadas e dividido em dois eixos: dados sociodemográficos e dados 

profissionais. A partir da concordância dos sujeitos, o grupo focal foi gravado e 

fotografado, contando com a cooperação de um relator, que anotou aquilo que 

não pode ser captado pelas gravações, tais como: expressões faciais, expressões 

corporais, dentre outros aspectos; e de dois outros colaboradores, responsáveis 

pelo registro fotográfico e apoio. O ambiente, previamente preparado, estava 

assim disposto: no centro da sala estava o lugar onde os cartazes seriam 

construídos, com um “tapete” de 3,00 x 4,50 metros de TNT verde e um círculo 

central de renda branca, onde estavam dispostos os materiais para construção 

dos cartazes (14 metades de cartolina branca, giz de cera, canetinhas, adesivos, 

miniaturas e fita crepe); em semicírculo, atrás do espaço anteriormente descrito, 
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havia 15 cadeiras, para que os participantes, inicialmente, assistissem a 

apresentação do grupo focal; e, de frente para esses espaços, estava a cadeira 

onde a relatora ficaria, descrevendo os detalhes percebidos no desenrolar do 

encontro. 

Trascrições: a transcrição foi realizada pela própria mestranda, após ouvir as 

gravações repetidas vezes, além de ter como apoio primordial os registros 

realizados pelo relator do grupo focal. Foi utilizado o Microsoft Word 2010 

para a realização da transcrição do encontro e o Microsoft Excel 2010 para 

sintetização dos resultados por meio de uma planilha. 

Organização sistemática das falas: os textos foram agrupados por sujeito, os 

quais são identificados pelas letras TE (Técnico de Enfermagem), seguidas pelo 

número sequencial, de um a treze (TE1, TE2, assim sucessivamente, até TE13). 

Preceitos éticos: o estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a 

pesquisa científica em seres humanos, preconizados na Resolução n° 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, preservando o caráter voluntário dos participantes 

e o anonimato dos interlocutores, sendo aprovado pelo Parecer 

Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, nº 98.424, de 31 

de agosto de 2012, CAAE nº 05906912.0.0000.5537. Assim, previamente à 

aplicação dos questionários e desenvolvimento do grupo focal, os entrevistados 

foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e as peculiaridades de sua 

participação no estudo. Após a aquiescência dos participantes, os mesmos 

foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o 

Termo de Autorização para Gravação de Voz e o Termo de Autorização para 

Uso de Imagens.  

4º) Postulado da 

Interpretação 

Subjetiva 

Realizou-se um recorte das falas que representavam as estruturas de 

significados, procedendo ao agrupamento dos trechos que expressavam 

motivos em comum referentes à ação, construindo-se as categorias da ação 

humana que comportavam as ações dos sujeitos em relação ao significado do 

fenômeno, revelando a tipicidade das vivências. 

5º) Postulado da 

adequação 

Posteriormente, a transcrição foi compartilhada tanto com o relator e os 

colaboradores do encontro, quanto com os sujeitos da pesquisa, garantindo a 

completude da mesma e a fidedignidade dos registros, o que permitiu ter 

clareza de que se captou as essências, qualificando o método. 

6º) Racionalidade 

lógica científica 

O típico ideal dos TE acerca da SAE foi desvelado, apresentando-se a análise 

compreensiva tendo como base o referencial teórico de Alfred Schutz. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coleta de dados aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2013, em uma sala previamente 

preparada no 4º subsolo do HUOL, totalizando 101 minutos. Contou-se com a colaboração de 

treze técnicos de enfermagem, com a seguinte situação biográfica: 12 mulheres (92,3%) e um 

homem; com idade variando entre 23 e 53 anos, predominando a faixa etária de 31 a 35 anos 

(4; 30,7%); em sua maioria, com uma renda familiar de até dois salários mínimos (9; 69,2%). 

A predominância do sexo feminino também foi relatada em outros estudos que tiveram 

TE como sujeitos de pesquisa
(11-12)

, traduzindo o perfil histórico da enfermagem de 

composição por mulheres. Já a faixa etária de 31 a 35 anos foi destaque de outra 

investigação
(11)

, demonstrando que, talvez, os TE já possuíssem uma carreira prévia na 
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enfermagem, sobretudo como auxiliares de enfermagem, buscando melhoramentos 

profissionais com o tempo. 

A procura por uma melhoria na carreira profissional também pode ser visualizada pelo 

fato de dois TE cursarem a graduação em enfermagem, aspecto já discutido na literatura, que 

destaca que tais sujeitos buscam a graduação como meio de crescimento pessoal, profissional 

e para a ampliação do conhecimento
(13)

. A melhoria financeira também pode ser um fator 

contribuinte, há que os TE, em sua maioria, possuem uma renda de apenas dois salários 

mínimos mensais. 

Distintamente de outros estudos que revelaram que os TE possuíam mais de 10 anos 

de conclusão do curso técnico
(11,14)

, foi elucidado um período de 4 meses a 2 anos de 

finalização da formação técnica, sendo que 11 TE (84,6%) concluíram seu curso há 2 anos. 

Em consequência de tal fato, os TE possuem uma média de um ano de experiência de 

trabalho hospitalar, atuando no setor de trabalho vigente com uma média de 10 meses. Vale 

destacar que todos os TE participantes do estudo estavam na condição atual de bolsistas de 

ensino, status existente no local do estudo, em que os profissionais recebem uma bolsa com 

um valor simbólico e deveriam ser supervisionados, já que estariam em um período de 

lapidação profissional. 

A análise das falas dos técnicos de enfermagem, juntamente com a contemplação de 

seus cenários e de suas descrições escritas, permitiu a partir dos princípios orientadores de 

Zeferino
(7)

, à luz do referencial de Alfred Schutz, desvelar o típico ideal dos TE acerca da 

SAE, perpassando quatro eixos temáticos: tipificação do conceito da SAE; benefícios da SAE, 

que se traduziram nos motivos-para acreditar na positividade dessa ferramenta de trabalho; 

problemas vivenciados, reveladores do mundo vida cotidiano dos profissionais de 

enfermagem na atualidade; e possibilidades de melhoria, revelando a ação típica do TE que 

tipifica a positividade da SAE. 

Ao final, foi possível traçar o típico ideal que se buscava compreender, delineando o 

fenômeno investigado – o típico ideal do TE acerca da SAE, elucidando, ainda, o boneco 

típico do TE que tipifica a positividade da SAE. 

 

Situação biográfica dos TE: desvelando a tipificação do conceito de SAE 

 

A situação biográfica dos TE revela que eles se formaram, em média, há dois anos, 

época em que as Resoluções 272/2002 e 358/2009, do COFEN já haviam sido publicadas, 

defendendo a efetivação da SAE nos contextos das equipes de enfermagem. 
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Todavia, os TE revelaram nunca ter tido contato, nem acadêmico nem profissional, 

com o tema, desconhecendo até mesmo o termo “SAE”, diferentemente de outros estudos que 

buscaram investigar a percepção dos TE acerca da SAE e que demonstraram que tais 

profissionais tinham, ao menos, um contato mínimo com a temática
(11,14-15)

. De forma 

semelhante, entretanto, outras investigações ressaltaram que durante o curso técnico tal 

contato não ocorreu, inexistindo qualquer discussão acerca da SAE no ambiente acadêmico 

dos TE
(11-12)

. 

Trata-se de uma problemática preocupante, já que se compreende que, “enquanto o 

conhecimento sobre a metodologia estiver restrito à prática do enfermeiro, é pouco provável 

que as outras categorias da equipe de enfermagem contribuam com seu 

reconhecimento”
(12:926)

. 

Relegar o conhecimento e a discussão acerca da SAE aos profissionais TE significa, 

portanto, negligenciar a sua importância na consolidação da SAE, perpetuar a ideia de que tais 

profissionais são meros executores de cuidado, anulando a sua participação essencial no 

planejamento e efetivação de um cuidado sistematizado. 

Importante destacar, contudo, que, apesar da incipiência de estudos que versem sobre 

tal temática, alguns pesquisadores já atentaram para a ímpar relevância de se investigar e de 

se defender a relação fundamental do TE com a SAE
(11-12,14,15-16)

. 

Estudo realizado nas cidades de Ribeirão Preto-SP e Brasília-DF, por meio de 

entrevistas com enfermeiros de diversas instituições, identificou que 88,8% dos enfermeiros 

manifestaram-se positivamente quanto à participação dos auxiliares e TE na SAE, apontando 

a importância da integração da equipe de enfermagem no planejamento do cuidado como um 

fator motivador da qualidade assistencial
(16)

. 

Para tais respondentes, os auxiliares e TE poderiam participar: executando atividades 

inerentes à fase de coleta de dados (55,5%), restringindo-se à realização das atividades 

prescritas pelo enfermeiro (33,3%), empregando instrumentos específicos elaborados pelo 

enfermeiro (11,1%), realizando a evolução do paciente e/ou a avaliação da assistência 

(11,1%)
(16)

. 

Já na visão dos auxiliares e TE, uma pesquisa em que foram entrevistados 77 

representantes dessas categorias de um hospital escola paulista, de forma preocupante revelou 

que 75% dos profissionais que referiram participar da SAE não conseguiam identificar em 

qual das fases participavam. Esses descreveram atuar na SAE: realizando cuidados, 

promovendo conforto, seguindo normas, checando a prescrição de enfermagem, realizando 

admissão de pacientes, coletando informações e oferecendo apoio emocional e orientações
(11)

. 
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É enfático, portanto, a lacuna significativa existente na participação do TE na SAE, 

ficando restrita sua atuação como executores da prescrição realizada pelo enfermeiro, 

negligenciando, desse modo, a atribuição respaldada legalmente de participação no 

planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 

enfermagem. 

O resultado dessa problemática inquietante “[...] a possibilidade de realizações de 

cuidado desvinculadas de um planejamento, contradizendo o referencial da SAE”
(12:926)

. 

Vivencia-se, portanto, a perpetuação do cartesianismo característico da divisão do trabalho, 

sendo a participação do TE na SAE um campo ainda obscuro e carente de investigações 

aprofundadas. 

Apesar de desconhecer a temática, os TE tipificaram o que seria a SAE, colocando em 

realce uma face mais subjetiva da SAE, além dos conceitos científicos, uma face que, na 

verdade, está nas entrelinhas da sua prática. Schutz
(3,6)

 compreende que todo ator social, e não 

apenas o cientista, tipifica o mundo para compreendê-lo, sendo que essas tipificações são 

construídas a partir da situação social – a situação biográfica – que o sujeito ocupa na 

realidade social e pela apropriação de conceitos já formados em seu mundo vida cotidiano. 

Desse modo, a partir de sua situação biográfica, os TE tipificaram o conceito de SAE, 

compreendendo-a: como o sistema que constitui a enfermagem; como o meio de lidar com o 

paciente; como a forma de proporcionar um cuidado igualitário e de qualidade; como cuidar 

sistematicamente; como normas e técnicas próprias da profissão, envolvendo teoria e prática; 

como um processo de aprendizagem profissional.  

A tipificação dos TE elucidou em unanimidade que a SAE é algo positivo: “Eu nunca 

entendi pra falar a verdade, mas deduzo que seja um estudo, que tudo funcione com 

igualdade, tipo todos direitos por igual na saúde, que tenha um bom atendimento pelos 

profissionais da saúde e que tudo, um dia, seja bom como é planejado no papel” (TE10). 

E, de maneira geral, o conceito científico apareceu em suas tipificações, quando eles 

compreenderam a SAE como um método organizativo da profissão, o planejamento do 

cuidado que seria subsidiado a partir do conhecimento do profissional: “[...] pra nós da 

enfermagem ela [a SAE] começa a partir do momento que você faz o curso, onde você vai 

descobrir tudo, como funciona, o que vai existir, o que você vai descobrir, o que você vai 

aprender, o que você vai exercer” (TE1). 

Assim, apesar de reconhecerem não saber exatamente o que é a SAE, os TE, por meio 

de suas representações e falas, construídas por meio da interação grupal no grupo focal, a 



83 
 

idealizam como algo positivo, que pode trazer benefícios, que se traduziram nos motivos-para 

consolidar a SAE. 

 

Motivos-para consolidar a SAE: benefícios idealizados 

 

Tendo por base que os motivos-para referem-se ao estado de coisas a ser estabelecido, 

ao projeto a realizar e à vontade de fazê-lo
(3)

, os TE refletiram acerca de tais motivos cujo fim 

é a edificação da SAE. Os motivos-para a consolidação da SAE se elucidaram, portanto, como 

os benefícios proporcionados por tal ferramenta, quais sejam: favorece o cuidar 

humanescente, com amor, carinho e dedicação; pauta-se no respeito às individualidades dos 

usuários; qualifica e organiza o cuidado; proporciona a união dos profissionais; baseia-se no 

planejamento do cuidado; foca nas necessidades dos usuários, a partir de uma visão holística; 

busca a paridade teoria-prática; e fortalece o vínculo profissional-usuário. 

Os TE, portanto, tipificaram a SAE como algo que favorece a qualificação da prática 

de enfermagem, trazendo inúmeros benefícios, motivos-para a luta pela sua concretização. 

Ganhou destaque, entre os sujeitos da pesquisa, a possibilidade de se edificar um cuidado 

humanescente, o que foi representando, quase em todos os cartazes, pela presença de flores: 

“[...] o cuidado, tudo, depende do sistema pra que possa chegar aqui, pra que essa 

sementinha possa vir se despedaçando daqui, chegar aqui e ter uma melhora [...]” (TE9). 

A compreensão de que a SAE organiza o cuidado, ampliando a visão do profissional, 

que passa a focar nas reais necessidades dos usuários também ganhou destaque, traduzindo-se 

no entendimento de que, com a SAE, o cuidado passa a ser norteado por um raciocínio 

clínico: “Não somente a gente deve estar voltado pra patologia, e sim pras necessidades que 

esse paciente tem, estando atento, digamos, a um determinado acontecimento, o porquê 

daquilo, digamos, uma úlcera por pressão: porque de ter aberto, o que devemos fazer, pra 

que fazer, como fazer” (TE7). 

Tal visão foi elucidada em outras pesquisas que tiveram os TE como sujeitos 

investigados, entendendo que a SAE amplia o entendimento que os profissionais tem acerca 

das condições do paciente, otimizando e orientando a assistência a ser prestada, qualificando o 

cuidado
(12,14-15)

: “Pra mim a sistematização da assistência significa plantar bem para colher 

melhor” (TE12). 

Todavia, ao mesmo tempo em que reconhecem os benefícios da SAE, os TE refletiram 

sobre os problemas vivenciados em sua prática profissional que dificultam sua consolidação – 

os problemas de seu mundo-vida cotidiano: “Uma assistência adequada é o ideal, mas 
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sabemos que o meio assistencial muitas vezes não nos permite fazer essa tarefa com cautela” 

(TE7). 

 

Mundo-vida cotidiano: problemas vivenciados 

 

O mundo vida cotidiano constitui o espaço em que os homens se situam com seus 

problemas diários em intersubjetividade com seus semelhantes, não constituindo apenas um 

mundo natural, mas um mundo social, histórico e cultural
(3,6)

. Trata-se de um espaço onde se 

ecoam as origens das experiências dos sujeitos, e, nesse sentido, constitui, no microespaço da 

investigação em tela, a possibilidade de visualizar os aspectos dificultadores da real efetivação 

da SAE. 

Durante o compartilhamento de resultados, os TE refletiram profundamente sobre os 

problemas que vivenciam em sua prática profissional, destacando: déficit de profissionais e de 

recursos materiais; administração falha; falta de reconhecimento dos profissionais, expostos a 

condições de trabalho insalubres; falta de humanização dos profissionais; sobrecarga de 

trabalho, expostos a duplas e triplas jornadas de trabalho; e o relacionamento profissional. 

No que concerne à falta de reconhecimento dos profissionais, vários relatos dos TE 

denunciam condições de trabalho insalubres, que o fazem esquecer-se de cuidar de si: 

 

“Na verdade, foi mais um desabafo, pois muitas vezes cobram muito de nós técnicos, 

mas como profissionais de saúde também nos deixam muito sobrecarregados e eu acho isso 

muito errado, e acabo muitas vezes me entristecendo, pois muitas vezes não dá tempo de 

cuidar realmente, e sim só medicar, pois é muita coisa a se fazer, muitos pacientes para uma 

só pessoa, e nossa vida acaba não sendo vivida porque não dá tempo” (TE11). 

 

“Então, ou você aguenta calado e trabalha porque precisa, ou você fica 

desempregado... Então, muitas vezes, a gente acaba se sujeitando [...] porque eles não 

valorizam nós como técnicos, apesar de a gente amar o que faz e a gente, quem dá valor aqui 

a cada um somos nós mesmos, porque autoridade maior não dá” (TE8). 

 

“[...] crescer profissionalmente, você tem que crescer, mas você tem que ralar” (TE1). 

 

Um estudo que analisou a relação entre o trabalho, a saúde e as condições de vida de 

trabalhadoras de enfermagem constatou que as profissionais são expostas a ambientes de 
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trabalho insalubres, no sentido material e subjetivo, e são submetidas às condições de trabalho 

precarizadas, dispondo de tempo insuficiente para o descanso e lazer, o que potencializa as 

possibilidades de adoecimento e compromete o cuidar de si dos profissionais de saúde
(17)

. 

Entende-se a essencialidade de os profissionais de saúde disporem de condições 

adequadas de trabalho, permitindo que se cuidem, uma vez que, se o cuidador for capaz de 

cuidar de si, melhor condição de vida terá e melhor condição terá para cuidar do outro e 

ajudar as pessoas a harmonizarem-se em busca do autoconhecimento e do autocuidado
(18)

. 

Outrossim, enquanto reconhecem que vivenciam múltiplos problemas em seu mundo 

vida cotidiano, que dificultam a consolidação da SAE, os TE enumeram ações típicas que 

devem ser consolidadas para a melhoria de sua profissão. 

 

Ações típicas rumo ao consolidar da SAE: necessidades de melhoria 

 

Diante das reflexões tecidas acerca dos problemas vivenciados no mundo vida 

cotidiano da enfermagem e, em contraponto, acerca dos motivos-para a efetivação da SAE, a 

ação típica foi traçada, ou seja, foram delineadas as ações que devem ser praticadas para que 

a implementação da SAE se efetive: os profissionais devem unir-se; o trabalho 

multiprofissional tem que ser efetivado; os profissionais necessitam ter amor e 

responsabilidade, ter sensibilidade em suas ações; as ideias precisam ser renovadas; e os 

órgãos responsáveis devem ser mais atuantes. 

Para tanto, compreende-se que os profissionais devem lutar para buscar seus desejos, 

contribuindo para a melhoria da prática profissional: [...] enquanto há vida há esperança, 

então estamos sempre lutando para que exista, realmente, um trabalho melhor, que as 

pessoas tenham, realmente, sensibilidade para com o paciente (TE13). 

Os TE apreendem, ainda, que tais conquistas só serão possíveis por meio de um 

processo de aperfeiçoamento: [...] é através da educação que se pode ter esse aprendizado 

[...] estudando ia melhorar bastante e a gente teria uma sistematização, assim, melhor, igual 

para todos (TE3). 

Adiciona-se, ainda, a imperatividade de se integrar o TE ao processo de luta pela 

consolidação da SAE, sendo evidente a necessidade premente da inclusão deste tema na grade 

curricular dos cursos técnicos de enfermagem, esclarecendo as atribuições e responsabilidades 

de cada membro da equipe de enfermagem
(11-12)

. 

O TE típico é, portanto, um sujeito crítico e reflexivo, que, apesar de ter tido uma 

formação acadêmica que negligenciou os aspectos teóricos essenciais concernentes à SAE, 



86 
 

possui uma situação biográfica que o faz acreditar na positividade da SAE, defendendo que 

seus benefícios superam as dificuldades vivenciadas no mundo vida cotidiano da 

enfermagem, e que quer vivenciar a mudança em busca de uma enfermagem do conhecer, 

traçando um caminho, possível de ser trilhado em equipe, para que se alcance um cuidado 

qualificado, holístico e resolutivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluiu-se que o técnico de enfermagem típico é um sujeito crítico e reflexivo, que, 

apesar de ter tido uma formação acadêmica que negligenciou os aspectos teóricos essenciais 

concernentes à sistematização da assistência de enfermagem, possui uma situação biográfica 

que o faz acreditar na positividade da sistematização da assistência de enfermagem. 

A categoria da ação enfatizada pelos TE é o efetivar a SAE, tendo como motivos-para 

favorecer o cuidar humanescente, com amor, carinho e dedicação; respeitar as 

individualidades dos usuários; qualificar o cuidado; proporcionar a união dos profissionais; 

basear-se no planejamento do cuidado, por meio do raciocínio clínico; focar nas necessidades 

dos usuários; buscar a paridade teoria-prática; organizar o cuidado; e fortalecer o vínculo 

profissional-usuário. 

O motivo-porque que leva os TE a acreditar e defender a positivada da SAE é sua 

situação biográfica, que tipifica a SAE como algo positivo, que pode trazer benefícios, mas 

que vivencia dificuldades para sua real concretização. 

Para se efetivar a SAE, portanto, deve-se ter como ação típica: os profissionais devem 

unir-se; o trabalho multiprofissional tem que ser efetivado; os profissionais necessitam ter 

amor e responsabilidade, ter sensibilidade em suas ações; as ideias precisam ser renovadas, 

superando-se o modelo cartesiano; e os órgãos responsáveis devem ser mais atuantes. 

As discussões tecidas, que foram beneficiadas com o uso do referencial teórico de 

Schutz e com a solidificação do grupo focal pautado na Pedagogia Vivencial Humanescente, 

contribuem para se coloque em relevo a essencialidade de se discutir a interface essencial do 

TE na consolidação efetiva da SAE. 

Realça-se que os resultados apresentados representam uma realidade específica, 

influenciada pelo currículo de formação dos TE, aspectos que se traduzem nas limitações do 

estudo. Nessa perspectiva, sugere-se que as reflexões sejam reproduzidas em cada 

microespaço da enfermagem. 
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Espera-se, desse modo, contribuir para que a ciência da enfermagem seja cada vez 

mais consolidada, entendo que, para tal, é fundamental que se supere a dicotomia histórica 

que distancia o pensar e o executar, compreendendo ser o TE um profissional essencial para a 

SAE. 

Para tanto, o processo formativo do TE precisa ser revisto, sendo a temática da SAE 

incluída de forma fundamental em seu currículo. Além disso, essas discussões também 

necessitam ser tecidas na formação dos enfermeiros, já que a SAE necessita ser resultante de 

um processo integrador de toda a categoria profissional da enfermagem. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Desvelou-se que o técnico de enfermagem típico é um sujeito crítico e 

reflexivo, que, apesar de ter tido uma formação acadêmica que negligenciou os 

aspectos teóricos essenciais concernentes à sistematização da assistência de 

enfermagem, possui uma situação biográfica que o faz acreditar na positividade da 

sistematização da assistência de enfermagem. 

 Os TE, por conseguinte, acabaram por idealizar o desconhecido, 

representando aquilo que imaginavam ser a SAE, construindo, assim, um conceito 

totalmente benéfico e positivo, expressando a face subjetiva dessa ferramenta de 

trabalho, que ultrapassa os conceitos científicos, revelando que possuem muito a 

contribuir para a real efetivação da SAE. 

A categoria da ação enfatizada pelos TE foi o efetivar a SAE, tendo como 

motivos-para favorecer o cuidar humanescente, com amor, carinho e dedicação; 

respeitar as individualidades dos usuários; qualificar o cuidado; proporcionar a união 

dos profissionais; basear-se no planejamento do cuidado, por meio do raciocínio 

clínico; focar nas necessidades dos usuários; buscar a paridade teoria-prática; 

organizar o cuidado; e fortalecer o vínculo profissional-usuário. 

O motivo-porque que leva os TE a acreditar e defender a positividade da 

SAE é sua situação biográfica, que tipifica a SAE como algo positivo, que pode 

trazer benefícios, mas que vivencia dificuldades para sua real concretização. 

Assim, reconheceu-se que muitos entraves ainda integram o ambiente de 

trabalho dos profissionais de enfermagem, como a falta de recursos materiais e 

humanos, ocasionando a sobrecarga de trabalho; a falta de reconhecimento dos 

profissionais; a falta de humanização profissional; as duplas e triplas jornadas de 

trabalho a que são submetidos, em virtude das condições financeiras que vivenciam; 

o relacionamento profissional conturbado; e a administração falha, lacunas que 

podem dificultar a efetivação da SAE. 

Para se efetivar a SAE, portanto, deve-se ter como ação típica: os 

profissionais devem unir-se; o trabalho multiprofissional tem que ser efetivado; os 

profissionais necessitam ter amor e responsabilidade, ter sensibilidade em suas 

ações; as ideias precisam ser renovadas, superando-se o modelo cartesiano; e os 

órgãos responsáveis devem ser mais atuantes. 
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O TE típico, portanto, defende que os benefícios da SAE superam as 

dificuldades vivenciadas no mundo vida cotidiano da enfermagem, e quer vivenciar a 

mudança em busca de uma enfermagem do conhecer, traçando um caminho, 

possível de ser trilhado em equipe, para que se alcance um cuidado qualificado, 

holístico e resolutivo. 

Foi descrito, ainda, como os TE representam ludicamente a SAE. 

Entende-se que tais representações podem contribuir para o entendimento integral 

de como a enfermagem é compreendida por tais profissionais, apontando lacunas e 

traçando estratégias de melhoria. 

Destaca-se o uso da PVH como norte de realização do grupo focal, o qual 

se constitui em um elemento qualificador do estudo, estimulando a expressão das 

subjetividades e favorecendo a verbalização das experiências vividas, 

representando uma alternativa inovadora que pode contribuir na realização de 

pesquisas qualitativas. Acrescenta-se, ainda, que, ao unir a representação por meio 

de cenários, a descrição escrita dos mesmos e o compartilhamento verbal das 

construções, a expressão das representações lúdicas foi enriquecida. 

Adiciona-se ainda, nesse contexto de reflexões, as ímpares contribuições 

do referencial teórico de Alfred Schutz, que, por meio de sua fenomenologia 

sociológica compreensiva, enriqueceu o debate, afirmando a essencialidade de 

desvelar experiências humanas subjetivas para que se compreenda melhor um 

fenômeno, buscando a sistematização do típico ideal dos sujeitos investigados. 

Nesse contexto, destaca-se a elucidativa contribuição dos princípios 

orientadores de Zeferino (2010), que clarificaram o processo de pesquisa, permitindo 

o delineamento efetivo de um estudo científico que se pauta, desde sua 

configuração até a análise dos dados coletados, nos ensinamentos de Schutz, 

aspecto fundamental ao se delinear investigações fenomenológicas, que não devem 

restringir seus referenciais teóricos à etapa de análise dos dados. 

Revelam-se, assim, novas possibilidades para estudos fenomenológicos 

que tenham, em sua essência, o desvelar das subjetividades dos sujeitos, 

apreendendo-se que a união do referencial de Schutz, aos princípios orientadores 

de Zeferino (2010) e à realização do grupo focal norteado pela PVH se apresentou 

como uma inovação efetiva, possível de ser replicada em outros estudos 

qualitativos. 
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Realça-se que os resultados apresentados representam uma realidade 

específica, influenciada pelo currículo de formação dos TE, aspecto que se traduz na 

limitação do estudo. Nessa perspectiva, sugere-se que as reflexões sejam 

reproduzidas em cada microespaço da enfermagem. 

Espera-se, desse modo, contribuir para que a ciência da enfermagem 

seja cada vez mais consolidada, entendo que, para tal, é fundamental que se supere 

a dicotomia histórica que distancia o pensar e o executar, compreendendo ser o TE 

um profissional essencial para a SAE. 

Destarte, os resultados da pesquisa poderão traduzir-se em reforços 

importantes no cenário da enfermagem, tanto no âmbito assistencial, contribuindo 

para o olhar dos profissionais de enfermagem para a SAE enquanto resultado de um 

trabalho em equipe, em que todas as categorias profissionais devem atuar de forma 

direta, respeitando suas competências específicas; quanto no âmbito acadêmico, 

vislumbrando mudanças curriculares nos cursos Técnicos de Enfermagem, 

incidindo, portanto, na melhoria da formação desse profissional para atuar na SAE. 

Para tanto, o processo formativo do TE precisa ser revisto, sendo a 

temática da SAE incluída de forma fundamental em seu currículo. Além disso, essas 

discussões também necessitam ser tecidas na formação dos enfermeiros, já que a 

SAE necessita ser resultante de um processo integrador de toda a categoria 

profissional da enfermagem. 

Assim, a partir das reflexões tecidas, novas inquietações se afloram: em 

que medida a situação biográfica dos TE foi influenciada por seu processo 

formativo? Outras vivências teriam contribuído para que eles tipificassem a 

positividade da SAE? E como os TE compreendem suas ações típicas no processo 

de efetivação da SAE em sua prática profissional? Objetiva-se responder a tais 

indagações no continuar da caminhada de formação acadêmica, em um futuro 

estudo de doutoramento. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

COMPREENSÃO DO TÍPICO IDEAL DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA SISTEMATIZAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Compreensão do típico ideal de técnicos de enfermagem 

acerca da sistematização da assistência de enfermagem” que tem como pesquisador responsável a Profa. Dra. Viviane 

Euzébia Pereira Santos, juntamente com a Mestranda Pétala Tuani Candido de Oliveira Salvador.  

Essa pesquisa pretende analisar, na perspectiva de técnicos de Enfermagem que atuam em um hospital 

universitário, suas percepções e as competências desenvolvidas na sua formação e profissão para atuar na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a constatação de entraves para uma participação efetiva do técnico de 

enfermagem na sistematização da assistência de enfermagem, sendo fundamental investigar como poderia ocorrer a 

integração de todas as categorias profissionais componentes da enfermagem para a real efetivação da sistematização da 

assistência de enfermagem. 

Caso você decida participar, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: responderá um questionário de 

caracterização e participará da realização de três grupos focais, que poderão ser gravados e fotografados, de acordo com sua 

autorização, podendo durar em média 150 minutos e ser realizados em local previamente combinado pelos participantes. 

Não será realizado nenhum tipo de exame físico ou laboratorial, bem como nenhum procedimento clínico que possa 

lhe trazer perigo. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, destacando-se a possibilidade de constrangimento 

em não saber responder às questões formuladas, tendo você o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes causem 

constrangimento de qualquer natureza. No entanto, os pesquisadores se comprometem em minimizar esses riscos mediante a 

oferta de condições adequadas para realização da coleta dos dados.  

Ao participar da pesquisa, você estará cooperando para o conhecimento, possibilitando ações de melhoria 

assistencial para a Enfermagem. Não há previsão de gastos, no entanto se houver danos os sujeitos serão ressarcidos pelos 

pesquisadores, desde que este seja decorrente da pesquisa.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profa. Dra. Viviane Euzébia 

Pereira Santos no endereço: Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP 59.072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3124. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado 

para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável, a Profa. 

Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, 

além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Compreensão do típico ideal de técnicos de enfermagem acerca da sistematização 

da assistência de enfermagem”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 201_. 

      ___________________________________ 

_____________________________________     Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos 

            Assinatura do sujeito da pesquisa      Pesquisadora Responsável 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE C – Termo de autorização para gravação de voz 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

COMPREENSÃO DO TÍPICO IDEAL DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _________________________________________, depois de entender os riscos e benefícios que a 

pesquisa intitulada “Compreensão do típico ideal de técnicos de enfermagem acerca da sistematização da 

assistência de enfermagem” poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta 

de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, os pesquisadores Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, juntamente com a Mestranda Pétala 

Tuani Candido de Oliveira Salvador, a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma 

parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora coordenadora 

da pesquisa Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse 

da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 201_. 

       

_____________________________________          ___________________________________ 

            Assinatura do sujeito da pesquisa            Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos 

                  Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

http://www.propesq.ufrn.br/etica/arquivos/documentos_imp/modelo_4___termo_de_.docx
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APÊNDICE D – Termo de autorização para uso de imagens 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

COMPREENSÃO DO TÍPICO IDEAL DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS) 

 

Eu, ________________________________________, AUTORIZO a Profa. Dra. Viviane Euzébia 

Pereira Santos, coordenadora da pesquisa intitulada: “Compreensão do típico ideal de técnicos de 

enfermagem acerca da sistematização da assistência de enfermagem”, a fixar, armazenar e exibir a minha 

imagem por meio de foto com o fim específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui 

citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui estabelecidos 

e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por 

mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável, Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos, assegurou-me que os dados 

serão armazenados em meio digital, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

 

Natal/RN, ___ de ____________ de 201_. 

       

_____________________________________          ___________________________________ 

            Assinatura do sujeito da pesquisa           Profa. Dra. Viviane Euzébia Pereira Santos 

        Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

http://www.propesq.ufrn.br/etica/arquivos/documentos_imp/modelo_5___termo_de_.docx
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APÊNDICE E – Roteiro do grupo focal 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

COMPREENSÃO DO TÍPICO IDEAL DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ACERCA 

DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL  

 

 Tema: “O que eu penso acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem” 

 Data: ___/___/_____ 

 Hora de início: ___:___h /  Hora de término: ___:___h 

 Sistematização do encontro: 

 Recepção dos participantes; 

 Apresentação da pesquisa e dos participantes; 

 Assinatura do TCLE; 

 Preenchimento do questionário de caracterização dos interlocutores; 

 Momento 1: representação por meio de cartazes – “o que é a SAE para 

você?” 

 Momento 2: compartilhamento dos resultados e investigação do 

moderador; 

 Momento 3: encerramento do encontro. 
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APÊNDICE F – Questionário de caracterização dos interlocutores 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

COMPREENSÃO DO TÍPICO IDEAL DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ACERCA 

DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS INTERLOCUTORES 

 
Número do Questionário: _________    Data: ___ / ___ / ______ 

 

Parte 1: Dados Sociodemográficos  

A1 Sexo: 1 (   ) M  2 (   ) F 

A2 Idade: _______ anos  

A3 Bairro em que reside: __________________________________  

A4 Estado civil: 1 (   ) Solteiro    4 (   ) Separado 

 2 (   ) Casado     5 (   ) Divorciado 

 3 (   ) União consensual             6 (   ) Viúvo 

A5 Renda familiar: 1 (   ) Até 2 salários mínimos  3 (   ) De 5 a 10 salários mínimos  

  2 (   ) De 3 a 5 salários mínimos   4 (   ) Mais de 10 salários mínimos 

 

Parte 2: Dados Profissionais  

B1 Nível de formação: 1 (   ) Ensino Técnico   

     2 (   ) Ensino Superior Incompleto                

     3 (   ) Ensino Superior Completo  

     4 (   ) Pós-graduação – Qual? _________________ 

B2: Tempo de conclusão do curso técnico: ______ anos 

B3: Escola de conclusão do curso técnico: _________________________________ 

B4: Tempo de atuação no ambiente hospitalar: _______ anos 

B5: Tempo de atuação na unidade de saúde atual: _______ anos 

B6: Setor de trabalho atual: _____________________________________________ 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP/UFRN 
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ANEXO B – Normas de Publicação da Revista Texto & Contexto Enfermagem 

 

Texto & Contexto Enfermagem 

Text & Context Nursing | Texto & Contexto Enfermería – ISSN 0104-0707 

 

Preparo dos Manuscritos 

Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da 

Revista, redigidos na ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, 

configurados em papel A4 e com numeração nas páginas. A margem esquerda e 

superior será de 3cm e a margem direita e inferior de 2cm. Letra Times New Roman 

12, utilizando Editor Word for Windows 98 ou Editores que sejam 

compatíveis.Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, mas 

informativo) em português, inglês e espanhol; b) nome completo de cada autor, com 

seu(s) título(s) acadêmico(s) mais elevado(s) e afiliação institucional; c) o(s) nome(s) 

do(s) departamento(s) e da instituição(ões) a(os) qual(is) o trabalho deve ser 

atribuído; d) nome, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico do autor 

responsável pela correspondência relacionada ao manuscrito. 

Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em 

português, inglês (abstract) e espanhol (resumen), com limite de 150 palavras, em 

espaço simples. Deve indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais 

resultados e conclusões. Abaixo do resumo, incluir 3 a 5 descritores nos três 

idiomas. Para determiná-las consultar a lista de Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na internet no site: http://decs.bvs.br ou 

o Medical Subject Headings (MeSH) do Index Medicus. Quando o artigo tiver 

enfoque interdisciplinar, usar descritores, universalmente, aceitos nas diferentes 

áreas ou disciplinas envolvidas. 

Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração 

progressiva para título e subtítulo, devendo ser diferenciado através de tamanho da 

fonte utilizada. Exemplos: 

Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 

Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 

Segundo subtítulo = A cura pela prece 

Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem 

numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem 

http://www.textoecontexto.ufsc.br/
http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/
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citadas no texto, sendo limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas 

as ilustrações devem ser designadas como figuras. As tabelas devem apresentar 

dado numérico como informação central, não utilizar traços internos horizontais ou 

verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé da tabela, utilizando 

os símbolos na seqüência *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡. Os quadros devem apresentar 

as informações na forma discursiva. Se houver ilustrações extraídas de outra fonte, 

publicada ou não publicada, os autores devem encaminhar permissão, por escrito, 

para utilização das mesmas. As figuras devem conter legenda, quando necessário, e 

fonte sempre que for extraída de obra publicada (as fontes têm que estar na 

referência). Além das ilustrações estarem inseridas no texto, deverão ser 

encaminhadas em separado e em qualidade necessária a uma publicação. As fotos 

coloridas serão publicadas a critério do Conselho Diretor. Se forem utilizadas fotos, 

as pessoas não poderão ser identificadas, ou então, deverão vir acompanhadas de 

permissão, por escrito, das pessoas fotografadas. Todas as figuras e/ou fotos, além 

de estarem devidamente inseridas na seqüência do texto, deverão ser 

encaminhadas em separado com a qualidade necessária à publicação. As imagens 

deverão ser enviadas no formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, tamanho 23×16 

cm e em grayscale. Imagens fora dessas especificações não poderão ser utilizadas. 

Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência da 

qual foram subtraídas, suprimindo o nome do autor, devendo ainda ter a pontuação 

(ponto, vírgula ou ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. 

Exemplo: as trabalhadoras também se utilizam da linguagem não verbal.7 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de forma 

sequencial na referência (1, 2, 3, 4, 5), deverão estar em sobrescrito separados por 

um hífen. Exemplo: estabeleceu os princípios da boa administração, sendo dele a 

clássica visão das funções do administrador.1-5 

As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do texto 

entre aspas, indicando o número da referência e a página da citação, independente 

do número de linhas. Exemplo: “[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa 

máquina infernal que esmaga os homens e as culturas, para fins insensatos”.1:30-31 

As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no corpo 

do texto, identificando entre parênteses a autoria e respeitando o anonimato. 

Exemplo: [...] envolvendo mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, 

conhecendo mais os problemas da comunidade [...](e7); 
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Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura. O número da 

citação pode ser acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de 

publicação. Se forem citados dois autores, ambos são ligados pela conjunção “e”; se 

forem mais de dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão “et al”. 

Exemplos: 

Segundo Oliveira et al9 ou Segundo Oliveira et al9  (2004), entende-se a rede como a 

transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, a flexibilidade, 

a transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação. 

Entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a 

multiplicidade, a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de 

todos a informação.9 

Notas de rodapé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que serão 

indicadas por: * primeira nota, ** segunda nota, *** terceira nota. 

Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na ordem 

que aparecem no texto pela primeira vez e estar de acordo com os Requisitos 

Uniformes do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International 

Committee of Medical Journal Editors – ICMJE). Exemplos: 

Livro padrão  

Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira. 

Rio de Janeiro (RJ): Fiocruz; 2004. 

Capítulo de livro  

Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, 

organizador. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul (SP): 

Yends; 2005. p.47-72. 

Livro com organizador, editor ou compilador  

Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua interface 

com a saúde e a doença. Maringá (PR): EDUEM; 2002. 

Livro com edição  

Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2ª ed. São 

Paulo (SP): Hucitec; 2001. 

Trabalho apresentado em congresso  

Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle 

social. In: Anais do 7o Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; Curitiba, 

Brasil. Curitiba (PR): Rede Unida; 2006. Oficina 26. 
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Entidade coletiva  

Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Manual técnico pré-natal e puerpério: atenção 

qualificada e humanizada. Brasília (DF): MS; 2005. 

Documentos legais  

Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa. Resolução No 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 1996. 

Brasil. Lei No 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, 26 Jun 1986. Seção 1. 

Tese/Dissertação 

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo 

sobre as relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do 

trabalho [tese]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 2007. 

Artigo de jornal  

Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário 

Catarinense, 2007 Jun 28; Geral 36. 

Artigo de periódico com até 6 autores  

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes sócio-culturais e históricos das 

práticas populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. Texto 

Contexto Enferm. 2006 Jan-Mar; 15(1):89-97. 

Artigo de periódico com mais de 6 autores  

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, 

et al. Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um 

Programa de Saúde da Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1):71-9. 

Material audiovisual  

Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia Hisako Takase Gonçalves 

entrevista concedida ao acervo do Grupo de Estudos de História do Conhecimento 

da Enfermagem GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis (SC): 

Universidade Federal de Santa Catarina. GEHCE; 2006 jul 23. 
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Mapa 

Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: físico [mapa]. Florianópolis (SC): DCL; 

2002. 

Dicionários e referências similares  

Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Florianópolis (SC): Ed. 

Positivo; 2004. 

Homepage/web site  

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília (DF): MS; 2007 [atualizado 2007 

Maio 04; acesso em 2007 Jun 28]. Disponível em: www.saude.gov.br 

Material eletrônico  

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário Internacional 

de Filosofia e Saúde [CD-ROM]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa 

Catarina. Pós-graduação em Enfermagem; 2006. 

Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o 

trabalho do enfermeiro em saúde coletiva. Rev Eletr Enferm [online]. 2004[acesso 

em 2006 Out 01]; 6(1). Disponível em: 

http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 

Corona MBEF. O significado do “Ensino do Processo de Enfermagem” para o 

docente Improving palliative care for cancer [tese na Internet]. Ribeirão Preto (SP): 

Universidade Federal de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005 

[acesso 2007 Jun 28]. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-100508/ 

Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas referências, 

mas inseridos em nota de rodapé. Para outros exemplos de referências, consultar o 

site: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Para as abreviaturas de 

títulos de periódicos em português consultar o site: http://www.ibict.br e em outras 

línguas, se necessário, consultar o International Nursing Index, Index Medicus ou o 

site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 

 

Fonte: http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/ 

Acesso em: 03 jul. 2013. 
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ANEXO C – Normas de Publicação da Revista da Escola de Enfermagem da 

USP 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

Os artigos podem ser redigidos em português, inglês e espanhol e devem ser 

inéditos e destinar-se exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem da USP, 

não sendo permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, na íntegra ou 

parcialmente, tanto no que se refere ao texto, como às figuras ou tabelas. Artigos 

que apresentarem semelhanças com outros já publicados serão excluídos do 

processo de avaliação em qualquer fase. 

Por ocasião do aceite do artigo para a publicação, quando redigidos em inglês ou 

espanhol por autores procedentes de países (ou radicados em) de língua 

portuguesa, será solicitada uma cópia em português da versão final. 

 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia da 

aprovação emitida por um Comitê de Ética reconhecido pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde - CNS ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 

 

A REEUSP apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal 

Editors(ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e a 

divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. 

Sendo assim, somente serão aceitos para publicação os artigos derivados de 

pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos 

Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e 

pelo ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE (www.icmje.org). O 

número de identificação deve ser registrado no final do resumo.  

 

Os autores dos textos são por eles inteiramente responsáveis, devendo assinar e 

encaminhar a Declaração de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais, 

conforme modelo anexo. A Revista condena vigorosamente o plágio e o autoplágio. 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.icmje.org/
http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/declaracao_direitos_autorais_portugues.pdf
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Os autores devem se certificar de que o conteúdo é inédito e original. Ideias já 

publicadas devem ser citadas corretamente, em conformidade com as normas. 

A REEUSP possui uma edição on line no idioma inglês. Quando o trabalho for 

aprovado para publicação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com as 

orientações da Revista, sendo o custo financeiro de responsabilidade dos autores 

Categorias de artigos aceitos pela Revista 

 

Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos, com metodologia 

rigorosa, resultados claramente expostos, discussão adensada e que agregue valor 

à ciência de Enfermagem. Limitado a 15 páginas. 

 

Estudo teórico: análise de construtos teóricos da ciência de enfermagem ou áreas 

correlatas, levando ao questionamento de modelos existentes e à elaboração de 

hipóteses para futuras pesquisas. Limitado a 15 páginas. 

 

Artigo de revisão 

Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a síntese de múltiplos 

estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma área ou tema 

específicos, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento. São necessários 

padrões elevados de rigor metodológico e clareza na apresentação dos resultados, 

de forma que o leitor consiga identificar as características dos estudos incluídos na 

revisão. Etapas da revisão integrativa: elaboração da pergunta norteadora, busca na 

literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos 

resultados e apresentação da revisão integrativa. Limitada a 20 páginas. 

Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por meio da síntese 

rigorosa de resultados de estudos originais, quantitativos ou qualitativos, com o 

objetivo de responder claramente a uma questão específica e de relevância para a 

enfermagem ou para a saúde. Descreve com pormenores o processo de busca dos 

estudos originais, os critérios utilizados para seleção daqueles que foram incluídos 

na revisão e os procedimentos empregados na síntese dos resultados obtidos pelos 

estudos revisados, que poderão ou não incluir metanálise ou metassíntese. Limitada 
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a 20 páginas. 

Relato de experiência profissional: estudo de caso contendo análise de 

implicações conceituais, descrição de procedimentos com estratégias de intervenção 

ou evidência metodológica apropriada de avaliação de eficácia, de interesse para a 

atuação de enfermeiros em diferentes áreas. Limitado a 10 páginas. 

Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos publicados 

na Revista, expressando ou não concordância sobre o assunto abordado. Limitada a 

meia página. 

 

Descrição dos procedimentos 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado pela Secretaria quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo 

devolvido para adequação, em caso de não atendimento às normas. Se aprovado 

nessa fase, o artigo é encaminhado para a Editora Científica que, com a 

colaboração das Editoras Associadas, dará início à avaliação do conteúdo do ponto 

de vista científico e da contribuição ao desenvolvimento da ciência de Enfermagem. 

O artigo é então encaminhado para dois relatores, que o analisam com base no 

Instrumento de Análise e Parecer elaborado especificamente para tal finalidade e 

opinam sobre o rigor metodológico da abordagem utilizada. Havendo discordância 

nos pareceres, o artigo é encaminhado a um terceiro relator. O anonimato é 

garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres dos relatores são 

analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, indica as alterações a serem 

efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente após a aprovação final 

dos pareceristas e do Conselho Editorial. 

Eventuais conflitos de interesse devem ser esclarecidos. 

 

Forma e preparação dos artigos 

O texto deve ser digitado na ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com 

espaço entrelinhas de 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, e margens 

superior, inferior e laterais de 2,5 cm. 

·        A Página de título deve conter: 

título do artigo (máximo de 16 palavras) em português, inglês e espanhol, sem 
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abreviaturas e siglas; 

nomes completos e sem abreviações dos autores, numerados em algarismos 

arábicos, com a titulação universitária máxima de cada autor e as Instituições às 

quais pertencem; 

indicação do nome do autor responsável, seu endereço para correspondência, 

telefone para contato e e-mail. O uso de endereço residencial deve ser evitado, 

pois ficará disponível na Internet; 

quando o artigo for extraído de tese ou dissertação, indicar por asterisco, em 

nota de rodapé o título, o ano e a instituição onde foi apresentada; 

·        Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e 

espanhol (resumen), com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), 

explicitando o objetivo da pesquisa, o método, os resultados e a conclusão. 

·        Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam 

identificar o assunto do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: 

português (descritores), inglês (descriptors) e espanhol (descriptores), extraídos 

do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela 

BIREME, ou MeSH (Medical Subject Headings), elaborado pela NLM (National 

Library of Medicine). 

·        Texto 

O corpo do texto do artigo deverá conter parágrafos distintos com: Introdução, 

Método, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. 

 

Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua 

importância, e as lacunas do conhecimento. 

Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os 

critérios de seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. É 

necessário inserir o número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa e informar que a pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões 

éticos exigidos. 

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo 

somente os dados encontrados, sem interpretações ou comentários. Podem ser 

acompanhados por tabelas, quadros e figuras, para facilitar a compreensão. O 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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texto deve complementar e não repetir o que está descrito nas ilustrações. 

Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, 

enfatizando aspectos novos e relevantes observados no estudo e discutindo as 

concordâncias e as divergências com outras pesquisas já publicadas. 

Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou às hipóteses do estudo, 

fundamentada nos resultados e na discussão, coerente com o título, a 

proposição e o método adotados. As limitações do estudo também devem ser 

destacadas. 

Referências: 

No texto, as citações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos 

arábicos, sobrescritos e entre parênteses, sem menção do nome dos autores. Se 

forem sequenciais, deverão ser indicados o primeiro e o último número, 

separados por hífen, ex.: (1-4) ; quando intercalados, deverão ser separados por 

vírgula, ex.:(1-2,4). 

 As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser apresentadas 

de acordo com o Estilo “Vancouver”, elaborado pelo ICMJE, disponível no 

endereço eletrônico (http://www.icmje.org) e os títulos dos periódicos abreviados 

de acordo com a List of Journals Indexed for MEDLINE 

(http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). Incluir as referências estritamente 

pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 anos), de abrangência nacional 

e internacional. Evitar a inclusão de número excessivo de referências na mesma 

citação. A lista apresentada no final do artigo deve ser numerada de acordo com 

a sequência em que os autores foram citados no texto.  O número de referências 

não deve ultrapassar a 30. A exatidão das referências é de responsabilidade dos 

autores. 

  

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser 

citados preferencialmente no idioma inglês, na versão on line, a partir de 2009. 

Depoimentos: frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem ser 

citados entre aspas, em itálico, com sua identificação codificada a critério do 

autor e entre parênteses. 

Ilustrações: tabelas, quadros e figuras, no máximo de cinco, obrigatoriamente, 

devem estar inseridas no corpo do texto do artigo. 
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Fotos e Imagens – serão publicadas exclusivamente em P&B, com resolução 

final de 300 dpi. 

Agradecimentos: a pessoas que prestaram colaboração intelectual ao 

trabalho,  desde que haja permissão expressa dos nomeados; fontes de 

financiamento de instituições públicas ou privadas que deram apoio, assistência 

técnica e outros auxílios. 

Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade 

de uma errata deverão enviá-la à Secretaria da Revista por e-mail. 
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