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RESUMO 

 

 

O processo de enfermagem constitui a implementação do método científico no 

trabalho da categoria especificando sua atuação dentre as demais e, é considerado o 

alicerce para aprendermos a pensar como um enfermeiro.  

Esta pesquisa teve como foco a coleta de dados nos pacientes em pós-

operatório de cirurgia cardíaca e, embasamo-nos na Teoria das Representações 

Coletivas segundo Émile Durkheim para observar se o enfermeiro relaciona a coleta 

de dados como um aspecto distintivo na hierarquia da profissão; Identificar se o 

enfermeiro relaciona ou não a coleta de dados como um elemento contribuinte para a 

sua legitimidade profissional; analisar a importância atribuída por esses profissionais 

à coleta de dados no processo de trabalho em saúde e interpretar as representações 

coletivas dos enfermeiros sobre a prática da coleta de dados dos pacientes em pós-

operatório de cirurgia cardíaca.  

Realizamos uma pesquisa etnográfica que se processou com enfermeiros que 

atuam na Unidade de Terapia Cardio-Intensiva Cirúrgica (UTCIC) de um hospital de 

referência nacional em cardiologia na cidade do Rio de Janeiro. Utilizamos diário de 

campo, entrevistas semiestruturadas e observação participante durante o período de 

janeiro a abril de 2012. 

A interpretação das respostas buscou os significados a partir da construção de 

categorias temáticas, visando a sua articulação em categorias mais amplas que se 

relacionem com conceitos representativos da teoria socioantropológica. Temas que 

se mostraram relevantes neste sentido foram a autonomia e hierarquia profissional. 

 

Descritores: Processos de Enfermagem, Hierarquia Social, Cardiologia e Exame 

Físico. 
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DATA COLLECTION IN POSTOPERATIVE CARDIAC SURGERY - Ethnographic 
research 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

 The nursing process is the implementation of the scientific method at work of 

the category specifying its activities among others, and is considered the foundation 

for learning to think like a nurse. 

 This research focused on collecting data on patients after cardiac surgery and 

was based on Collective Representation Theory of Émile Durkheim seconds to see if 

the nurse relates the data collection as a distinctive feature in the hierarchy of the 

profession; identify whether or not the nurse relates the data collection as a 

contributing element on your professional legitimacy; analyze the importance given by 

these professionals to collect data in the process of health work and interpret the 

collective representations of nurses about the practice of collecting data of patients 

after cardiac surgery. 

  We conducted an ethnographic study that took place with nurses working in 

Cardio Care Unit Surgical Intensive (UTCIC) a national referral hospital in cardiology 

in the city of Rio de Janeiro. We use a field journal, semi-structured interviews and 

participant observation during the period January-April 2012. 

  The interpretation of the meanings sought answers from the construction of 

thematic categories, seeking its articulation in broader categories that relate concepts 

representative of anthropological theory. Themes that are relevant in this regard were 

the autonomy and professional hierarchy. 

 

 Descriptors: Nursing Process, Social Hierarchy, Cardiology and Physical 

Examination. 
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Parte I 

 

 

 

            INTRODUÇÃO  

 

 

 

As motivações para a realização deste estudo foram minhas inquietações 

desde a graduação quanto ao campo de atuação do enfermeiro e sua autonomia 

profissional. Durante a especialização em cardiologia e minha vivência no setor de 

emergência de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) no município do Rio 

de Janeiro, onde o déficit de recursos materiais faz do olhar clínico uma ferramenta 

fundamental no cotidiano do trabalho, o processo de enfermagem (PE) passou a 

merecer uma atenção especial de minha parte.  

O processo de enfermagem constitui a implementação do método científico e, 

é considerado o alicerce para aprendermos a pensar como um enfermeiro. 

Independentemente de como se apresente, o PE estrutura-se basicamente em cinco 

etapas: coleta de dados ou investigação - da qual trata este estudo; diagnóstico de 

enfermagem; planejamento; implementação e avaliação (1).  

O processo de enfermagem pode ser definido como um instrumento 

metodológico que possibilita aos enfermeiros identificar, compreender, descrever, 

explicar e/ou predizer como os pacientes, sob sua responsabilidade, respondem aos 

problemas de saúde ou aos processos vitais, e determinar que aspectos dessas 

respostas exigem uma intervenção profissional (2,3). 

 Em 2008, iniciei no mercado de trabalho no setor de emergência em uma 

unidade de Pronto Atendimento no município do Rio de Janeiro, onde atuo há três 

anos. No decorrer das minhas atividades laborativas, percebia os olhares de 

estranheza da equipe de saúde, principalmente dos técnicos de enfermagem 
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enquanto realizava a coleta de dados dos pacientes.  Questionava-me o por quê 

desses olhares e que concepções permeavam as atitudes de alguns profissionais 

quanto à coleta de dados e quanto à interação com a equipe médica, por exemplo. 

Tudo levava a crer que estes procedimentos, atribuídos historicamente ao médico, 

não eram legítimos de serem realizados pelo enfermeiro. 

 Ainda em 2008, porém anteriormente ao meu início no setor supracitado, 

participava do curso de especialização nos moldes de residência em cardiologia no 

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) em Laranjeiras – RJ onde o trabalho dos 

enfermeiros nesta instituição era bem definido e, a enfermagem, enquanto integrante 

da equipe de saúde, contribui significativamente para a solidificação da assistência 

multiprofissional no atendimento aos pacientes portadores de cardiopatias. 

 Ao contrário do que havia observado nas demais instituições onde atuei como 

acadêmica nas quais percebi que a enfermagem tinha uma relação de submissão à 

medicina, não apenas em nível institucional, mas nas relações do cotidiano de 

trabalho, no INC, especificamente no setor pós-operatório, o papel dos enfermeiros 

na equipe de saúde, principalmente diante da equipe médica, era diferenciado e bem 

delimitado. As discussões eram feitas numa relação de igualdade entre os 

profissionais a fim de otimizar os resultados dos pacientes em pós-operatório de 

cirurgia cardíaca. 

 Estes aspectos me fizeram questionar sobre a autonomia, hierarquia e 

legitimidade da profissão de enfermagem e de que maneira os profissionais 

percebiam e vivenciavam estas questões na sua prática. 

 Após algumas leituras identifiquei que existe um fator histórico que orienta as 

construções destes aspectos. A enfermagem, mesmo com as modificações da 

clientela, da organização, do avanço tecnológico e dos seus próprios profissionais no 

decorrer da história, acumulou conhecimentos empíricos. Portanto, estes 

profissionais têm executado suas atividades baseadas em normas e rotinas repetidas 

e sem reflexão da sua atuação. Sua prática tornou-a mecânica, executora de ordens 

médicas e regras institucionais, não levando em conta as atividades inerentes à 

profissão. Assim, podemos supor que essa “estranheza” quanto à realização da 



 

12 

 

coleta de dados está relacionada à natureza histórica da profissão por muito tempo 

voltada à salvação da alma através do cuidado aos enfermos, onde a técnica não 

tinha lugar e, esta era valorizada como saber científico e atribuída aos profissionais 

mais elevados na hierarquia profissional, os médicos (4,5).  

 Com o advento da enfermagem moderna na figura de Florence Nightingale, a 

profissão adquiriu visibilidade e iniciou a busca incessante pela sua legitimação 

enquanto ciência. Assim, a enfermagem precisava definir seu campo de atuação, seu 

escopo de conhecimento o que culminou com o aprofundamento dos estudos em 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE) através da implementação do 

processo de enfermagem (PE), realizado empiricamente até então. 

Desta forma voltei-me para analisar estas questões no curso de Mestrado 

Profissional de Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

O objeto de estudo deste trabalho refere-se às representações coletivas dos 

enfermeiros sobre a coleta de dados que realizam nos pacientes em pós-operatório 

de cirurgia cardíaca. Representações coletivas ou sociais, do ponto de vista 

sociológico, referem-se às categorias de pensamento através das quais 

determinadas sociedades elaboram e expressam sua realidade e tem como autor de 

referência Émile Durkheim. O contexto em que se realizou a pesquisa é a Unidade 

de Terapia Cardio-Intensiva Cirúrgica (UTCIC) do Instituto Nacional de Cardiologia 

(INC) (6).  

Logo, esta pesquisa tem como foco a fase inicial do processo de enfermagem, 

comumente conhecida como coleta de dados ou levantamento de dados do paciente, 

denominada como: história de enfermagem (modelo de Horta, 1979) ou avaliação 

inicial (Gordon, 1994) e corresponde ao levantamento de dados do método científico. 

Para o sucesso da avaliação diagnóstica, não podemos banalizar a coleta de dados 

que constitui o alicerce no qual se baseiam as etapas seguintes do processo de 

enfermagem. Todas as decisões quanto a diagnósticos e intervenções de 

enfermagem, além da avaliação dos resultados são obtidas neste momento (7).  

 Coleta de dados é definida como o processo deliberado, sistemático e 

contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 
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finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença 

(8).  

 Escolhemos a unidade de terapia cardiointensiva cirúrgica (UTCIC) do Instituto 

Nacional de Cardiologia (INC), em Laranjeiras – RJ, por considerá-lo um ambiente 

que exige intensa vigilância clínica por parte dos enfermeiros e pela instituição ser 

referência no atendimento aos pacientes portadores de cardiopatias. Portanto, a 

instituição exige qualificação profissional e contribui para isto através de sessões 

clínicas de enfermagem, educação continuada e promoção de seminários e 

congressos internos respeitando os preceitos da Política Nacional de Atenção 

Cardiovascular de Alta Complexidade determina que as Unidades de Assistência em 

Alta Complexidade Cardiovascular e os Centros de Referência em Alta 

Complexidade Cardiovascular devem oferecer condições técnicas, instalações 

físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 

especializada a portadores de patologias cardiovasculares (9).  

Com relação à coleta de dados na enfermagem, especificamente ao exame 

físico, estudos têm demonstrado que esta atividade tem apresentado um caráter 

secundário dentre as prioridades dos enfermeiros e, tal fato possui causas 

multifatoriais: falta de motivação; falta de noções básicas de fisiopatologia; déficit na 

abordagem do tema na graduação; déficit na atualização profissional, sobrecarga de 

atividades; dupla jornada de trabalho (impedindo-os de concluir cursos de pós-

graduação lato sensu ou strictu sensu) (10).  

No tocante ao exame físico realizado na UTI, pela variação do 

comprometimento fisiológico, a enfermeira é quem, geralmente, detecta alterações 

significativas no estado clínico do paciente, cabendo a ela alertar o médico. Porém, 

entende-se que para tal, o profissional deve aprimorar sua aptidão para observar, a 

qual sinalizará a necessidade de reavaliar fisicamente o paciente. O papel da 

enfermeira como examinadora é considerado como fundamental, entretanto, ela 

deve ter competência para levantar dados e para tomar decisões diante de cada 
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circunstância estabelecendo prioridades através do aprimoramento de seu raciocínio 

clínico com finalidade de atingir resultados satisfatórios para seu cuidado (11).  

Consideramos que o raciocínio clínico se desenvolve a partir dos 

conhecimentos científicos e profissionais, permeado por decisões éticas e valores 

dos enfermeiros e, está presente em todo o cuidado de enfermagem – no fenômeno 

diagnóstico, na escolha adequada das intervenções e na avaliação dos resultados 

(12).  

 Diante do exposto e considerando a gravidade dos pacientes cardiopatas 

cirúrgicos, que demandam uma enfermagem bem qualificada e apta a identificar 

alterações precocemente a fim de minimizar eventos adversos, estabelecemos como 

questão norteadora: 

 

 Como o enfermeiro que atua em cirurgia cardiovascular integra a coleta de 

dados à sua prática profissional? 

 

Julgamos a etnografia pertinente como metodologia para alçarmos os 

objetivos que nos propomos visto que a mesma preocupa-se em obter uma 

descrição densa, a mais completa possível, sobre o que um grupo particular de 

pessoas faz e o significado das perspectivas imediatas que eles têm do que eles 

fazem (13).  

 Temos como objetivo geral: 

 

 Interpretar as representações coletivas dos enfermeiros sobre a prática da 

coleta de dados dos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

 

 E, como objetivos específicos: 

 

 Analisar qual a importância atribuída pelo enfermeiro à coleta de dados 

dos pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca no processo de 

trabalho em saúde.  
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 Identificar se o enfermeiro relaciona ou não a coleta de dados como um 

elemento contribuinte para a sua legitimidade profissional  

 Observar se o enfermeiro relaciona a coleta de dados dos pacientes em 

pós-operatório de cirurgia cardíaca como um aspecto distintivo na 

hierarquia da profissão. 

 

O estudo justifica-se uma vez que o processo de enfermagem é intrínseco ao 

trabalho do enfermeiro, faz parte da sua essência, ainda que os profissionais não se 

deem conta disso e, no setor estudado não há sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE), nem documentação do processo de enfermagem e, 

consequentemente não há um suporte teórico que respalde a assistência. Durante a 

admissão desses pacientes no setor, a coleta de dados é realizada através do 

prontuário e contato com os acompanhantes, porém, não é realizada de maneira 

sistematizada e embasada por um suporte teórico; os enfermeiros a realizam de 

acordo com as características da cardiopatia que os pacientes apresentam, 

reproduzindo o modelo biomédico de ensino. 

Não podemos ser indiferentes à influência das forças do mercado de trabalho 

na saúde que muitas vezes visam o lucro e não o benefício das pessoas tornando a 

saúde um bem de consumo. Percebemos a deterioração do cuidado clínico e a 

supervalorização dos dispositivos tecnológicos que repartem o ser humano em 

órgãos ou peças separadas como de uma máquina a ser reparada com ferramentas. 

É importante enfatizar que alta complexidade é o cuidado clínico e o julgamento 

clínico. Para que se possa exercer esse julgamento, é imprescindível que uma coleta 

de dados seja realizada com proficiência (13).  

Como consequência desse enfoque, o paciente tem recebido uma assistência 

de enfermagem massificada e descontínua já que se trata de uma etapa que é 

fundamental na humanização do cuidado de enfermagem (14).  

 Assim, este estudo espera contribuir para a reflexão da prática assistencial 

dos enfermeiros que atuam em pós-operatório de cirurgia cardíaca solidificando a 

necessidade e responsabilidade destes profissionais para o aprimoramento da 
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enfermagem e contribuir para a consolidação da sistematização da assistência de 

enfermagem através da implementação do processo de enfermagem (PE) no 

Instituto Nacional de Cardiologia (INC). 

 Com nosso objeto de estudo discutiremos as bases conceituais onde 

apresentaremos as representações coletivas segundo Émile Durkheim e as questões 

que permeiam a assistência de enfermagem tais como autonomia, legitimidade, 

hierarquia que influem na prática e representação da coleta de dados. 
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Parte II 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho etnográfico com abordagem qualitativa, 

pois esta trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis permitindo a observação de vários elementos simultaneamente em um 

pequeno grupo bem como a explicação de comportamentos (15).  

 O método etnográfico de pesquisa conduz a uma descrição densa do 

contexto no qual se desenvolvem os acontecimentos sociais e os comportamentos e 

assim descreve a cultura. Pretende olhar para um determinado cenário com o 

interesse de interpretar os significados das ações e dos eventos a partir do ponto de 

vista de quem os vive. Para os antropólogos, a etnografia constitui a primeira etapa 

da investigação cultural, seu processo engloba o trabalho de campo no qual a 

observação participante exerce papel-chave e seu produto será uma monografia 

etnográfica(16).  

O método etnográfico parte do pressuposto de que é improvável que a 

realidade seja totalmente apreendida; entretanto, tem como princípio a busca 

exaustiva do conhecimento por meio da interação entre o discurso e o 

comportamento das pessoas, e as observações do pesquisador sobre cada detalhe 

que compõe os ambientes físico e social pesquisados. O estudo etnográfico 

possibilita ao pesquisador adentrar no contexto sociocultural de seus informantes e 

conhecer seus valores, comportamentos, crenças e visões de mundo(17).  

Tal método requer uma flexibilidade por parte do pesquisador, pois as 

descrições culturais não podem repousar na rigidez das ciências da saúde. Nada 



 

18 

 

contribuiu mais para desacreditar a análise cultural do que a construção de 

representações impecáveis de ordem formal, em cuja existência verdadeira 

praticamente ninguém pode acreditar. Assim, a etnografia é antes a experiência de 

uma imersão total, consistindo em uma verdadeira aculturação invertida, na qual, 

longe de compreender uma sociedade apenas em suas manifestações exteriores, 

deve-se interiorizá-la nas significações que os próprios indivíduos atribuem a seus 

comportamentos. Inserido no seu campo de pesquisa, o etnógrafo por meio de 

interações diretas com os sujeitos sociais participa das práticas cotidianas daquela 

realidade social, agindo e sentindo como eles, mas sem ser um deles. São nesses 

movimentos de aproximação/imersão e distanciamento/estranhamento que vão 

sendo engendrados os inúmeros entrelaçamentos que, por fim, darão origem ao 

texto antropológico(16).  

O estudo de caráter etnográfico é realizado segundo dois conjuntos de 

hipóteses sobre o comportamento do homem: a hipótese naturalista-ecológica e a 

hipótese qualitativo-fenomenológica. Segundo os pressupostos da hipótese 

naturalista-ecológica, o homem se comporta de acordo com o ambiente em que vive. 

Neste sentido, a sociedade, a comunidade, a família e até mesmo elementos 

materiais e simbólicos exercem influência sobre pensamento, atitude e 

comportamento humanos. A hipótese qualitativo-fenomenológica, por sua vez, afirma 

que, para entender o comportamento humano, é necessário considerar as relações 

que influenciam a interpretação, os pensamentos, os sentimentos e as ações. 

As duas hipóteses trazem como ponto-chave da etnografia o estudo sobre o 

comportamento humano realizado a partir do contexto do indivíduo, a fim de abstrair 

o significado de símbolos e compreender como as pessoas os interpretam e 

direcionam suas atitudes(17).   

Para a caracterização de um trabalho etnográfico, são apontadas muitas 

exigências que devem ser utilizadas como base para a operacionalização da 

pesquisa. Entre eles, deve-se analisar se: o problema é redescoberto no campo, o 

pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, o trabalho é realizado 

em um período significativo para o estudo, o pesquisador teve experiências com 



 

19 

 

outras culturas, houve combinação de vários métodos e se o relatório apresenta uma 

grande quantidade de dados primários (produzidos pelos próprios informantes). É 

preciso saber estar com as pessoas do campo e consigo mesmo. É preciso que o 

pesquisador se desarme de seus pré-conceitos e desenvolva um novo olhar sobre os 

informantes, não assumindo um conhecimento prévio sobre o que está certo ou 

errado na cultura destes(17).  

Para retratar comportamentos e modos de vida, o trabalho etnográfico exige 

que o pesquisador saiba escrever. Esta escrita deve ser criteriosamente planejada 

para que o leitor tenha uma visão fidedigna da realidade. Para isso, os textos 

etnográficos não podem ser tão rústicos, por tratar-se de documentos dirigidos, 

sobretudo, para a classe científica; mas também não podem ser superficiais nem 

muito formais, pois há o risco de perderem a essência e serem desacreditados. A 

construção de representações impecáveis, sem características informais, contribui 

para o descrédito da análise cultural(17).  

As tecnologias utilizadas para a captação dos dados podem ser dependentes 

e não-dependentes, tais como o diário de campo, o gravador, a máquina fotográfica 

e a máquina filmadora. O diário sempre deverá estar sendo utilizado; fotografias, 

filmagens e outras técnicas visuais estão sendo mais utilizadas na pesquisa 

etnográfica contemporânea, entretanto como recurso complementar, pois a imagem 

por si não transmite informações, sendo necessário o relatório escrito, por meio dos 

quais os etnógrafos poderão apresentar de forma minuciosa o contexto estudado e 

as interações identificadas. Os trabalhos etnográficos devem enxergar os 

informantes como pessoas que, por possuírem algumas características culturais 

diferentes, merecem uma investigação. A teoria da enfermagem transcultural baseia-

se exatamente neste princípio: da diversidade e universalidade cultural. Somos 

pesquisadores e pesquisados, todos semelhantes, porém com traços culturais 

diferenciados(17).  

Autores reforçam que o período de coleta de dados pode variar de semanas a 

anos, dependendo, além da natureza do problema, dos objetivos do estudo e da 

disponibilidade do pesquisador, da aceitação pelo grupo estudado e do número de 
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pessoas envolvidas na coleta de dados. O número de informantes também poderá 

variar dependendo do fenômeno a ser estudado, uma vez que na investigação 

etnográfica o importante é o significado do depoimento em relação aos objetivos da 

pesquisa(17).  

Finalmente, para a caracterização de uma pesquisa como etnográfica deve 

ser observado se o pesquisador fez uso de técnicas tradicionalmente associadas à 

etnografia (observação participante e entrevista, por exemplo), se o pesquisador foi o 

instrumento principal na coleta e análise dos dados, se o estudo enfatizou o processo 

(e não apenas os resultados), se houve preocupação com a descrição da visão dos 

próprios informantes e se a investigação envolveu um trabalho de campo no 

ambiente natural dos informantes(17).  

O cenário da pesquisa foi a Unidade de Terapia Cardio-Intensiva Cirúrgica 

(UTCIC) do Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro. O setor conta com 

um total de quarenta e três (43) enfermeiros entre plantonistas diurnos, noturnos e 

diaristas cumprindo carga horária semanal de 30 horas. A UTCIC é a unidade pós-

operatório do hospital e dispõe de vinte leitos divididos para pacientes pós-

angioplastia femoral, transplante cardíaco e cirúrgicos gerais (revascularização 

miocárdica, troca valvar, aneurismectomia de ventrículo esquerdo dentre outras). Os 

plantões diurnos são compostos, em média, por cinco enfermeiros plantonistas, dois 

diaristas – chefia de enfermagem e rotina. Cinco enfermeiros plantonistas compõe o 

plantão noturno. 

Os sujeitos do estudo foram enfermeiros lotados no setor supracitado. Os 

critérios de inclusão da pesquisa foram: ser enfermeiro da unidade de pós-operatório 

de cirurgia cardíaca do Instituto nacional de cardiologia; ambos sexos e tempo de 

formação superior a 1 ano. 

A técnica de pesquisa serviu-se da entrevista etnográfica. Esta tem relevância 

na medida em que leva em conta o contexto local, apoiando-se na observação como 

guia. As entrevistas etnográficas levam em conta a interação entre entrevistador e 

entrevistado, na qual a observação da cena social (espaços e pessoas) já fornece 

elementos para sua interpretação. As questões foram elaboradas na forma de roteiro 
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de maneira que o entrevistado possa discorrer livremente sobre o assunto e ser 

questionado pelo entrevistador em aspectos pontuais. 

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos enfermeiros aos 

domingos, pois não são realizadas cirurgias cardíacas eletivas neste dia da semana 

e, consideramos o plantão mais tranquilo para que os entrevistados pudessem 

dispensar seu tempo ao estudo. Acreditamos que a observação durante as 

entrevistas nos permitiu preencher lacunas a respeito dos elementos que não podem 

ser apreendidos por meio da fala ou escrita. O ambiente, os comportamentos 

individuais e grupais, a linguagem não verbal, a sequência e a temporalidade em que 

ocorrem os eventos são fundamentais não apenas como dados em si, mas como 

subsídios para interpretação posterior dos mesmos. Da mesma forma, a própria 

situação de entrevista propicia para os entrevistados uma reflexão sobre o tema 

(15,18).  

Assim, foi fundamental realizar nossas entrevistas no local de trabalho dos 

enfermeiros de forma que pudéssemos observar as condições de trabalho, relações 

na equipe e entre diferentes categorias profissionais dando lugar a nossas 

impressões sobre cada tema do roteiro. O tom de voz, os silêncios, lágrimas e risos 

dos entrevistados evidenciavam as emoções suscitadas, ao rememorar aspectos de 

sua formação e prática profissional dando-nos elementos para interpretar os dados a 

partir do ponto de vista dele. Procurávamos um momento adequado e, quando se 

encontravam disponíveis realizávamos as entrevistas. 

Percebíamos certo receio com relação às entrevistas. Alguns brincavam e 

questionavam: Não vai fazer pergunta difícil, hein? Dois profissionais recusaram-se a 

participar provavelmente por medo de exposição. 

Foram realizadas 14 entrevistas, como dito anteriormente, a maior parte aos 

finais de semana devido à ausência de cirurgias, o que permitiria maior 

disponibilidade dos enfermeiros. Para ampliar a observação, fomos à campo durante 

a semana  na medida em que durante a semana há mais profissionais e realização 

de cirurgias. Assim pude identificar a dinâmica do cotidiano de trabalho. 
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As entrevistas foram realizadas através de um roteiro específico (Apêndice I) 

após assinatura pelos participantes do termo de consentimento livre e esclarecido – 

TCLE (Apêndice II). O roteiro para a realização das entrevistas buscou dados sobre 

aspectos relacionados à escolha profissional, formação centrada no processo de 

enfermagem, especificamente, a coleta de dados, seu valor para os profissionais, a 

legitimidade desta prática em relação a outras categorias e as dificuldades em 

relação à esta atividade a fim de compreender, no contexto e no processo de 

trabalho de nossos entrevistados como isto era vivenciado na sua pratica.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital onde 

a pesquisa foi realizada sendo registrada sob o n.º 0328/ 25-04-2011 (Anexo I) e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de medicina/ Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), sob protocolo nº 345/11 (Anexo II). 

Foram usados nomes fictícios de flores, a fim de preservar o anonimato dos 

participantes. A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a abril de 2012.  

A interpretação das respostas buscou os significados a partir da construção de 

categorias temáticas, visando a sua articulação em categorias mais amplas que se 

relacionem com conceitos representativos das ciências sociais e saúde. Assim, os 

temas apresentados referem-se ao que os entrevistados relataram como os mais 

significativos na sua experiência profissional em relação à coleta de dados de 

enfermagem.  

Não houve riscos e o presente estudo não interferiu no processo de trabalho 

dos enfermeiros entrevistados. Houve benefícios diretos para os sujeitos no sentido 

de auxiliar na reflexão sobre as práticas profissionais, além dos benefícios indiretos 

do estudo para o INC e outras unidades de saúde. 
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Parte III 

 

 

 

BASES CONCEITUAIS 

 

 

 

3.1. Representações Coletivas segundo Émile Durkheim 

 

 O termo representação surge, na sociologia, com Émile Durkheim. Sua 

produção teórica objetivava consolidar a sociologia enquanto ciência conferindo-lhe 

estatuto científico. Para isso, delineou o objeto e o método desta disciplina, num 

momento em que predominava o método das ciências da natureza, transportando 

para a sociologia a necessidade de objetividade, verificação e experimentação.  

 Em As regras do método sociológico, Durkheim define fatos sociais como 

objeto da sociologia, argumentando se tratarem de “coisas”. No intuito de elucidar 

tais fatos e com o objetivo de diferenciá-los do objeto da psicologia, o autor enuncia 

suas principais características: anterior e exterior ao indivíduo – precede ao 

indivíduo, existindo fora de suas consciências individuais; coercivo – se impõe 

independente da vontade individual; gerais e coletivos – comum a todos os membros 

do grupo. Após a caracterização, o autor afirma que “é fato social toda maneira de 

agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou 

então ainda, que é gerada na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma 

existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter” (19).  

 Durkheim diz que os fatos sociais são formados pelas representações 

coletivas, isto é, “como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que a rodeia”, por 

meio de suas lendas, mitos, concepções religiosas, crenças morais etc. Assim, os 

fenômenos que constituem a sociedade têm sua sede na coletividade e não em cada 
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um de seus membros. Nesta é que se devem buscar as explicações para os fatos 

sociais e não nas unidades que a compõem (20).  

 Durkheim introduz o conceito de representações coletivas afirmando que: 

 

 

São significados socialmente construídos que os indivíduos 

compartilham com seu grupo social e que expressam um 

universo simbólico manifestando-se através de discursos e 

práticas. As representações são um código de um grupo social 

que os faz pensar, sentir e ordenar a realidade de forma 

peculiar àquele grupo. Viver em sociedade é viver segundo este 

código mesmo sem a consciência dele (21).  

 

 

 Durkheim partia do princípio que para estudar as representações é necessário 

distinguir o individual e o coletivo. Em suas conclusões diz que as representações 

coletivas são produções sociais, que, além de se distinguirem de qualquer sensação 

ou consciência particular e, não dependerem dos sujeitos individuais para se 

produzirem e reproduzirem, ainda se impõem aos sujeitos de maneira coercitiva e 

genérica, como formas sociais de expressão, reconhecimento e explicação do 

mundo (20).   

  As representações coletivas afiguram-se, portanto, como fatos sociais, não 

sendo falsas ou verdadeiras, corretas ou incorretas. Elas são a forma como a 

coletividade humana, em cada tempo e em cada lugar entende o mundo em que vive 

e expressa esse entendimento (20).  

 Outros fatos sociais não consolidados são “as maneiras de agir”. Para 

comprovar o caráter externo desses modos de agir e sentir, Durkheim argumenta 

que eles têm que ser internalizados por meio de um processo educativo e, 

exemplifica com a educação infantil na qual desde muito pequenas, as crianças são 

constrangidas (ou educadas) a seguir horários, a desenvolver certos 
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comportamentos e maneiras de ser e, mais tarde, a trabalhar. Elas passam por uma 

socialização metódica e “é uma ilusão pensarmos que educamos nossos filhos como 

queremos. Somos forçados a seguir regras estabelecidas no meio social em que 

vivemos. Com o tempo as crianças vão adquirindo os hábitos que lhes são 

ensinados e, deixando de sentir-lhes a coação, aprendem comportamentos e modo 

de sentir dos participantes do grupo onde vivem. Por isso a educação cria “no 

homem um ser novo”, tornando-o um membro da sociedade, leva-o a compartilhar 

com outros certa escala de valores, sentimentos e comportamentos (22).  

 Para entender o ponto de vista dos enfermeiros acerca da coleta de dados 

como uma construção social que se processa na sua formação e no exercício de sua 

prática profissional cabe investigá-las do ponto de vista das representações 

coletivas.  

 Portanto, as representações coletivas dos enfermeiros do INC são importantes 

parâmetros para avaliarmos como esses profissionais veem seu trabalho na 

instituição e as interferências que este sofre, seja do próprio profissional, das demais 

categorias profissionais, da filosofia institucional ou das forças do mercado de 

trabalho. 

 

 

 

3.2. Processo de Enfermagem (PE) 

 

 

Enfermagem e medicina seguiram, na maior parte do tempo, paralelas no 

desenvolvimento histórico e, a enfermagem, a partir do século XIX, esteve 

caracterizada num quadro de dependência/submissão. Mas, muito se evoluiu e há 

tempos a enfermagem tem sua prática baseada no conhecimento teórico e a 

sistematização da assistência é o ponto essencial para sua especificidade e 

legitimação. 
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A expressão Processo de Enfermagem (PE) ainda não era utilizada na 

segunda metade do século XIX, muito embora, à época, Florence Nightingale já 

enfatizasse a necessidade de ensinar as enfermeiras a observar e a fazer 

julgamentos sobre as observações realizadas. Sua introdução formal na linguagem 

profissional ocorreu nos anos 50 do século XX, sob influência do método de solução 

de problemas, cujas raízes eram o método científico de observação, mensuração e 

análise de dados. 

O processo de enfermagem foi citado pela primeira vez por Ida Orlando em 

1961 e teve como objetivo estabelecer a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), cujo principal foco de atenção era o relacionamento interpessoal 

enfermeira-paciente (23).  

 Em 1967, o Processo de Enfermagem foi descrito por Helen Yura e Mary B. 

Walsh com quatro fases: coleta de dados, planejamento, intervenção e avaliação (25).  

No Brasil, o desenvolvimento da sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE) esteve contextualizado nos caminhos percorridos para a 

profissionalização da categoria no Brasil, que foi fundada sob interesses do governo, 

mercado de trabalho e do ensino. Esses interesses refletem-se nas políticas de 

saúde, que nas décadas de 1960 e 1970, privilegiavam a prática curativa, individual e 

especializada e a assistência previdenciária, acarretando a lógica da expansão, 

direcionando o mercado de trabalho e o ensino de enfermagem para a área 

hospitalar. Foi nesse período de expansão hospitalar, da ênfase nas práticas 

curativas, da procura pela valorização profissional, que se inseriu o planejamento da 

assistência, buscando o embasamento científico no processo de trabalho do 

enfermeiro (25).  

O emprego do processo de enfermagem foi incentivado por Wanda de Aguiar 

Horta, na década de 1970, em São Paulo, que trouxe como referencial teórico a 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Maslow. Segundo a autora, a 

assistência de enfermagem deveria se embasar em uma metodologia científica que 

privilegiasse seis etapas: levantamento de dados/histórico, diagnóstico, plano 

assistencial, prescrição, evolução e prognóstico de enfermagem.  
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O primeiro artigo nacional sobre o tema foi publicado na Revista Brasileira de 

Enfermagem e é de autoria de Wanda de Aguiar Horta, intitulado Considerações 

sobre o diagnóstico de enfermagem, de 1967. Esse fato confirma a autora como 

precursora da aplicação da metodologia científica para a enfermagem no Brasil e a 

sua forte influência durante as décadas seguintes. Para ela diagnosticar era uma 

forma de aplicar o método científico utilizando-o na busca da verdade ou na sua 

exposição. Eis a nova ideia que Wanda Horta trazia: sistematizar o pensamento, o 

raciocínio, para levantar os problemas do paciente, de forma a dar um caráter 

“científico” ao que os enfermeiros já realizavam, porém, de forma intuitiva e sem 

registros. Os estudos de Horta impulsionaram o ensino e a pesquisa da metodologia 

da assistência de enfermagem no Brasil, pois também coincidiram com o surgimento 

dos primeiros cursos de mestrado em enfermagem no país (25,26).  

Descrevem-se três gerações do processo de enfermagem que foram definidas 

de 1950 a 1970, de 1970 a 1990 e de 1990 em diante. A primeira geração do 

processo de enfermagem (Problemas e Processo: 1950- 1970), descrito em quatro 

fases (avaliação inicial, planejamento, intervenção e avaliação), foi marcada pela 

ênfase na identificação de problemas dos pacientes. Na segunda geração 

(Diagnóstico e Raciocínio: 1970-1990), o processo de enfermagem passou a ser 

descrito em cinco etapas, com o acréscimo da etapa do diagnóstico, e forte ênfase 

começou a ser dada aos processos de pensamento para lidar com as informações 

dos pacientes e para tomar decisões clínicas. Na terceira geração do processo de 

enfermagem, as classificações de diagnósticos, de intervenções e de resultados de 

enfermagem são valorizadas como os vocabulários para o raciocínio clínico na 

profissão (27).   

Buscando um paralelo, é possível identificar áreas no Brasil em que estamos 

em uma fase parecida com a primeira geração do processo de enfermagem, 

segundo a proposta descrita, e outras áreas em que estamos caminhando para a 

segunda geração. Há discussões em nosso meio sobre a utilidade do processo de 

enfermagem, e muito do que se discute é, por vezes, em vão, pois quando nos 
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referimos ao processo de enfermagem, há vários entendimentos sobre o que se está 

querendo dizer (27).   

Atualmente, alguns autores dizem que independentemente de como se 

apresente, o PE estrutura-se basicamente em cinco etapas: coleta de dados ou 

investigação - da qual trata este estudo; diagnóstico de enfermagem; planejamento; 

implementação e avaliação. É a primeira ferramenta que precisamos aprender para 

começarmos a “pensar como um enfermeiro”. Ele sustenta praticamente todos os 

modelos de cuidado e proporciona uma ferramenta para o pensamento crítico e a 

tomada de decisão, ou seja, é a chave para uma prática segura no mundo atual (1,28).  

Pode ser definido como um instrumento metodológico que possibilita aos 

enfermeiros identificar, compreender, descrever, explicar e/ou predizer como os 

pacientes, sob sua responsabilidade, respondem aos problemas de saúde ou aos 

processos vitais, e determinar que aspectos dessas respostas exigem uma 

intervenção profissional. Ou seja, é um instrumento metodológico de prestação de 

cuidados, que serve à atividade intelectual do enfermeiro e que provê um guia para 

um determinado estilo de julgamento além de autonomia, independência e 

especificidade para a profissão (2,3).   

Dentre as características do processo de enfermagem apresentadas por 

alguns autores podemos citar: intencional, organizado e sistemático uma vez que 

cada etapa destina-se a atingir uma finalidade específica; humanístico, pois é 

baseado na crença que devemos considerar os interesses, valores, necessidades e 

cultura exclusiva do paciente enfocando holisticamente o corpo, a mente e o espírito. 

Leva-nos a considerar os problemas de saúde no contexto de como eles causam 

impacto na sensação de bem-estar e na capacidade de ser independente; cíclico, 

dinâmico, focalizado em resultados considerando custo/ efetividade, estimula a pro-

atividade, baseado em evidências, intuitivo, lógico e reflexivo (28).  

Atualmente, na literatura, foram evidenciadas três correntes de pensamentos 

nacionais que divergem no emprego dos termos Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), Metodologia da Assistência de Enfermagem (MAE) e Processo 

de Enfermagem (PE). A primeira corrente trata destes termos como distintos. A 



 

29 

 

segunda corrente trata Metodologia da Assistência de Enfermagem e Processo de 

Enfermagem como sendo termos equivalentes. E existe ainda uma terceira corrente 

afirmando que os três termos são sinônimos (3).  

Nesta pesquisa consideramos a distinção entre os três termos, concordamos 

com as definições trazidas pelas autoras e fomentamos a discussão acerca da 

confusão no uso do termo Processo de Enfermagem como sinônimo de Metodologia 

da Assistência de Enfermagem, mas são ideias distintas. Segundo essa abordagem 

o processo de enfermagem constitui um método a ser seguido e não de uma 

ferramenta a ser utilizada. Como se pode perceber existe um grupo de 

pesquisadoras que acreditam que o processo é um método. Não que essa afirmativa 

esteja incorreta, mas do ponto de vista semântico as concepções de processo (ato 

de proceder, de ir por diante) e de método (caminho para chegar a um determinado 

objetivo) são diferentes (3).  

Cabe destacar ainda que o processo de enfermagem é único e que pode se 

modificar à luz do referencial teórico da unidade, é a metodologia da assistência de 

enfermagem proposta por cada uma das Teóricas de Enfermagem para o trabalho 

processual(3).  

O aumento abrupto da produção cientifica sobre o processo de enfermagem 

ocorrida nos últimos dez anos pode estar relacionado a três fatores. O primeiro, 

estímulo ao desenvolvimento de pesquisas ocorrido com a criação e consolidação de 

programas de pós-graduação nas universidades da área de enfermagem, 

contribuindo, assim, para a produção e divulgação do conhecimento. O segundo, diz 

respeito ao cumprimento da Lei do Exercício Profissional e Resolução COFEN 

272/2002 nas quais o processo de enfermagem se torna uma atividade obrigatória a 

ser desenvolvida pelos enfermeiros nas instituições de saúde brasileiras. O terceiro, 

questionamentos originados a partir da implementação do processo de enfermagem 

no cotidiano do trabalho do enfermeiro, gerando assim a necessidade de buscar 

conhecimentos e/ou soluções para as dificuldades vivenciadas, bem como a troca de 

experiências por meio da divulgação de estudos realizados (29).  
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3.2.1. Coleta de dados dos enfermeiros que atuam em pós-operatório de 

cirurgia cardíaca 

 

 

Em consonância com a resolução nº. 358/2009, utilizaremos o termo coleta de 

dados para tratar da primeira etapa do processo de enfermagem (PE) que é 

fundamental para o desenvolvimento do mesmo constituindo o alicerce no qual se 

baseiam as etapas seguintes. Esta etapa foi denominada história de enfermagem 

(modelo de Horta, 1979) ou avaliação inicial (modelo de Gordon, 1994) e 

corresponde ao levantamento de dados do método cientifico. Compreende três 

atividades: coleta de dados objetivos e subjetivos, organização dos dados coletados 

e documentação metódica. Seu propósito é identificar e obter informações 

pertinentes ao paciente (7).  

Como dito anteriormente, Wanda Horta foi a precursora da implementação do 

processo de enfermagem no Brasil e intitulou esta etapa do processo de 

enfermagem como histórico e o definiu como um roteiro sistematizado para o 

levantamento de dados (significativos para a enfermeira) do ser humano que tornam 

possível a identificação de seus problemas, ou seja, dos diagnósticos de 

enfermagem. Ainda, no seu entendimento, o histórico compreendia a entrevista e o 

exame físico e, tinha como características a concisão, informações que permitissem 

dar um cuidado imediato, a individualização e a não-duplicação de informações (30).  

Atualmente, alguns autores descrevem até seis etapas para essa fase – coleta 

de dados, identificação de indícios e realização de inferências, validação dos dados, 

agrupamento dos dados relacionados, identificação/teste das primeiras impressões, 

comunicação e registro dos dados (28).  

Outros destacam que a enfermagem não conta com instrumentos de coleta de 

dados universalmente aceitos, os quais podem ser desenvolvidos com base em 

qualquer uma das abordagens teóricas ou conceituais de enfermagem, devendo 

descrever as características do indivíduo e suas respostas ao estado de saúde. Há 

instrumentos de coleta de dados baseados, por exemplo, na Teoria das 
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Necessidades Humanas Básicas de Horta (1979), nos Padrões Funcionais de Saúde 

propostos por Gordon (1994), na proposta de Autocuidado de Orem (1995) ou, ainda, 

nos Padrões de Resposta Humana da NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Association, 2000) (7).  

A construção de um instrumento de coleta de dados deve refletir de certa 

forma, um pouco da cultura da instituição em que ele será utilizado, demonstrando a 

filosofia de trabalho adotada e as crenças dos enfermeiros com relação ao cuidado 

dos pacientes. Todas as decisões quanto a diagnósticos e intervenções de 

enfermagem, além da avaliação dos resultados, são baseadas nas informações 

obtidas nesse momento, que diz respeito não só à coleta de dados, mas também a 

sua validação e organização, à identificação de padrões de teste de impressões 

iniciais e ao relato e registro desses dados (30,7).   

As informações basais derivadas da coleta de dados auxiliam a identificar as 

questões pertinentes relacionadas com a condição do paciente. Quando esses 

problemas são claramente identificados, institui-se um plano de cuidados. Durante os 

contatos subsequentes, é feita uma coleta de dados mais focalizada para determinar 

se foram satisfeitas as metas, se o plano precisa ser modificado e se apareceram 

novos problemas (31).   

É necessário que os enfermeiros, além de dominarem as técnicas 

propedêuticas de inspeção, palpação, percussão e ausculta, tenham uma profunda 

compreensão da fisiologia normal, de patologia clínica e de diagnóstico por imagem, 

o que lhes permitirá extrapolar e analisar criticamente os dados coletados e oferecer 

cuidados e intervenções adequados à evolução positiva da saúde do paciente. 

Também não deve ser negligenciado o desenvolvimento da sensibilidade e da 

observação para detectar questões de cunho emocional, psicológico e espiritual, que 

levem ao estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e que demandem uma 

intervenção imediata para garantir o bem-estar do paciente (7).  

Fatores relacionados ao paciente, ao profissional e à instituição podem 

interferir na realização da coleta de dados. A condição ou estado geral do paciente 

irá influir. Será dada prioridade à necessidade mais sentida pelo paciente e a coleta 
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de dados poderá ser protelada, mas através da observação muitos dados serão 

colhidos; a idade é um fator importante: por exemplo, no caso de crianças e idosos 

muitos dados serão obtidos do acompanhante; sexo deve ser levado em 

consideração, haverá maior dificuldade na obtenção de certos dados de acordo com 

o sexo, principalmente no exame físico; escolaridade que determinará padrões de 

comunicação verbal e escrita; acompanhantes podem favorecer ou dificultar; tempo 

de permanência no hospital irá simplificar ou estender a coleta de dados, 

dependendo do tempo previsto para internação; padrões de comunicação dizem 

respeito a estrangeiros, a deficientes visuais, auditivos e da articulação da palavra; o 

enfermeiro utilizará outros meios de comunicação que permitam coletar dados 

indispensáveis.  

Os fatores relacionados ao profissional referem-se ao seu preparo e treino na 

execução desta fase do PE uma vez que quanto mais coleta de dados tiver feito, 

maior será a habilidade e menor será o tempo gasto nesta tarefa; autoconhecimento 

é necessário para impedir que o enfermeiro projete no paciente os seus próprios 

problemas; o tempo disponível implica no planejamento para determinar o tempo que 

será gasto com cada paciente, evitando assim a sobrecarga e a improvisação (30).  

Um estudo sobre competências para a aplicação do processo de enfermagem 

sob a ótica de discentes egressos do curso de graduação revelou que, com relação à 

coleta de dados, os mesmos afirmam deter mais habilidade do que conhecimento 

frente a esta etapa. Ora, sabemos da necessidade de conhecimento altamente 

qualificado, por parte do enfermeiro, para o desempenho de uma coleta de dados de 

excelência, haja vista que ela requer do profissional subsídio das ciências biológicas, 

humanas e exatas para seu bom desempenho, além de fundamentos necessários à 

solução de problemas e tomada de decisão. Então, torna-se evidente que o conheci-

mento deve, necessariamente, subsidiar a habilidade na consolidação da primeira 

etapa do processo de enfermagem e, que evidências de mais habilidade do que 

conhecimento para o desempenho da etapa de coleta de dados revela-se um dado 

inquietante que pode conferir fragilidade à aplicação do processo como um todo (1).   
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Dentre os fatores relacionados à instituição - filosofia institucional, se centrada 

no paciente, irá favorecer o exercício da enfermagem, do contrário haverá um 

antagonismo entre a instituição e os objetivos da profissão; filosofia do serviço de 

enfermagem declarada e clara, centrada no cuidado do paciente, irá favorecer a 

execução do processo de enfermagem; uma filosofia desvinculada do cuidado ao 

paciente criará empecilhos à execução da coleta de dados; quantidade e qualidade 

do pessoal irão limitar ou favorecer a introdução da coleta de dados de enfermagem, 

bem como de todo o processo (30).  
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Parte IV 

 

 

 

CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS REPRESENTAÇÕES COLETIVAS ACERCA DA 

HIERARQUIA ENTRE MEDICINA E ENFERMAGEM 

 

 

 Historicamente o levantamento de dados do paciente dentre as etapas do 

método científico esteve atrelado à prática médica e tornou-se uma representação 

corrente que esta prática está associada à medicina. A partir da legitimação 

profissional da enfermagem instituída por Florence Nightingale e, no Brasil, por 

Wanda Horta, esta prática está integrada como parte das atribuições do enfermeiro. 

No entanto, é certo que o referencial do médico acerca do paciente é diferenciado do 

referencial da enfermagem, pois ambos têm objetivos diferentes, enquanto o primeiro 

busca o levantamento de dados a fim de diagnosticar uma doença, o segundo busca 

as respostas do paciente diante de determinada condição clínica que exijam uma 

intervenção profissional. Dessa forma, os dois realizam o levantamento de dados 

para a determinação diagnóstica, porém, possuem representações específicas sobre 

o mesmo. 

 Também, com Florence Nightingale, certos princípios foram atrelados à 

Enfermagem como obediência, submissão, disciplina, abnegação e, até hoje 

percebemos resquícios desta época nas atitudes dos enfermeiros, principalmente 

com relação à classe médica. Por isso, abordamos a construção da hierarquia e 

autonomia profissional entre medicina e enfermagem especificamente e, as 

representações dos enfermeiros acerca destes termos. 

Na hierarquia hospitalar Cicourel relembra a escala hierárquica na qual aos 

médicos compete a parte diagnóstica, a prescrição de tratamentos em que o aspecto 

técnico é um critério de valorização dessa profissão na qual os recém-formados 

encontram-se à serviço dos experts. Os recém-formados passam mais tempo a 
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examinar os doentes, enquanto os experts se dedicam ao diagnóstico e às decisões 

relativas ao tratamento. Os médicos manifestam uma grande ambivalência em 

relação a tudo o que é ligado ao “relacional” de seus pacientes. De forma que as 

tarefas ligadas à escuta e aos contatos físicos são destinadas a outras categorias 

profissionais mais abaixo da escala hierárquica, como os enfermeiros. Estes, por sua 

vez, reivindicam este aspecto como uma prática mais “humana” junto ao doente 

procurando definir seu território de intervenção mais autônomo fora das atividades 

realizadas sob o controle médico. Segundo Paicheler, é justamente esta 

reivindicação que lhes aproxima dos auxiliares de enfermagem (situadas mais abaixo 

ainda da hierarquia profissional hospitalar), e cujas tarefas íntimas e cotidianas são 

ainda mais próximas do doente. Estes, por sua vez, procuram extrair uma 

valorização através destas tarefas ou as repassam para outros (32,33).  

Reflexos deste contexto histórico da enfermagem apresentam-se, por 

exemplo, na avaliação dos pacientes em relação aos enfermeiros. Para expressarem 

qualidades destes profissionais, destacam características de sua personalidade – 

amabilidade, simpatia, paciência e, quando realizam um julgamento positivo acerca 

do intelecto destes profissionais, retrucam: “você é tão boa, é quase médica”. 

Confirmando o profissional médico como único detentor do saber científico. E,  no 

cotidiano de trabalho, muitos enfermeiros têm dificuldades de interação com a equipe 

médica especificamente, estas relacionadas à carga histórica que colocou a 

medicina no topo da hierarquia hospitalar em relação às demais profissões da saúde 

o que é uma contradição uma vez que a universidade não estabelece esta distinção. 

Não podemos falar de hierarquia na enfermagem sem considerarmos a 

evolução histórica das práticas de saúde que são tão antigas quanto a humanidade, 

pois estão relacionadas à condição de sobrevivência e foram influenciadas pelas 

doutrinas e dogmas das mais diversas correntes religiosas. O desenvolvimento das 

práticas de saúde está intimamente associado às estruturas sociais das diferentes 

nações em épocas diversas. Cada período histórico é determinado por uma 

formação social específica, trazendo consigo sua caracterização própria que engloba 

sua filosofia, sua política, sua economia, suas leis e sua ideologia (34).  
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Neste momento, realizamos uma retrospectiva sobre o nascimento da 

Enfermagem, sua evolução enquanto prática profissional abordando as relações de 

subordinação-dominação que permeiam o desenvolvimento da hierarquia nesta área 

na perspectiva desta autora. Quanto ao desenvolvimento das práticas de saúde, a 

mesma destaca seis subdivisões, a saber:  

Práticas de saúde instintivas. Caracterizadas pela prática do cuidar nos 

grupos nômades primitivos, tendo como pano de fundo as concepções evolucionista 

e teológica cabendo à mulher a habilidade psicomotora do processo de cuidar 

tornando-a precursora do atendimento às necessidades de saúde da raça humana. 

Isto porque a divisão social do trabalho, na estrutura familiar dos grupos primitivos, 

contemplou-a como responsável pelo cuidado com as crianças, os velhos e doentes 

(34).  

Práticas de saúde mágico-sacerdotais. Nesta fase, havia uma relação 

mística entre as práticas religiosas e as práticas de saúde primitivas desenvolvidas 

pelos sacerdotes nos templos. Esse período corresponde à fase de empirismo, 

verificada antes do surgimento da especulação filosófica que ocorre por volta do 

século V a.C. 

A partir da Grécia clássica, encontramos dados relevantes que permitem 

acompanhar a evolução das práticas de saúde mágico-sacerdotais. A transmissão do 

poder obedece ao princípio da hereditariedade, sem, contudo, haver um critério que 

a legitime. A religião tem interferência na vida política do Estado, e este dá 

expressão maior aos deuses, cujo teor mitológico e dogmático corresponde às 

expectativas dos governantes. Cada cidade possui um deus-protetor e cada 

atividade é regida por um ente mitológico. Há destaque para Esculápio que é o deus 

da arte da cura e da cirurgia. A cura era um jogo entre a natureza e a ciência, e o 

sacerdote nesta luta desempenhava o papel de intérprete dos deuses e aliado da 

natureza contra a doença. Quando o doente se recuperava, o fato era tido como 

milagroso. Se morria, era por ser indigno de viver, ou seja, havia total isenção de 

responsabilidade do sacerdote nos resultados das ações de saúde(34).   
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Havia uma divisão de categorias entre os sacerdotes e o respeito a uma 

hierarquia, na qual já se distinguia a valorização do trabalho intelectual em 

detrimento do trabalho manual. Os sacerdotes dos templos recebiam títulos 

sacerdotais e honrarias, o que lhes outorgava poder e autoridade, por possuírem 

uma saber e uma prática, considerados inatingíveis para o homem comum da época 

(34).   

Essa prática mágico-sacerdotal permanece, por muitos séculos, desenvolvida 

nos templos que, a princípio, foram simultaneamente santuários e escolas, onde os 

conceitos primitivos de saúde eram ensinados. 

Posteriormente desenvolveram-se escolas específicas para o ensino da arte 

de curar no sul da Itália e na Sicília. Nestas escolas pré-hipocráticas, eram variadas 

as concepções acerca do funcionamento do corpo humano, seus distúrbios e 

doenças; concepções essas que, por muito tempo marcaram a fase empírica da 

evolução dos conhecimentos em saúde. O ensino era vinculado à orientação da 

filosofia e das artes e os estudantes viviam em estreita ligação com seus mestres 

formando as famílias, que serviam de referência, para mais tarde, organizarem-se 

em castas (34).  

Enquanto as práticas de saúde sacerdotais prosperavam nos santuários; 

daquelas escolas saíam elementos que trabalhavam nas cortes, nas cidades e nos 

exércitos, recebendo, muitas vezes, honorários elevados. Esta elite bem remunerada 

ocupava lugar de destaque, atendendo exclusivamente a classe abastada, enquanto 

os segmentos mais pobres da população eram assistidos por sacerdotes com 

preparo inferior que aceitavam ínfima remuneração. Assim, as diversas camadas da 

sociedade recebiam tipos de assistência diferentes, de acordo com os conceitos 

estabelecidos pelo grupo social (34). 

Além dos sacerdotes, as únicas referências quanto ao cuidado rudimentar de 

enfermagem na época em questão estão relacionadas com a prática domiciliar de 

partos e a atuação pouco clara de mulheres de classe social elevada que dividiam as 

atividades dos templos com os sacerdotes (34).  
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Práticas de saúde no alvorecer da ciência. Relaciona a evolução das 

práticas de saúde ao surgimento da filosofia e ao progresso da ciência baseadas nas 

relações de causa e efeito. Inicia-se no século V a. C., estendendo-se até os 

primeiros séculos da Era Cristã. 

No final do século V e princípio do século IV a.C., o mundo grego sofre 

profundas transformações morais e espirituais. A prática de saúde, antes mística e 

sacerdotal, baseia-se agora na experiência, no conhecimento da natureza, no 

raciocínio lógico e na especulação filosófica, baseada na investigação livre e na 

observação dos fenômenos, limitada, entretanto, pela ausência quase total de 

conhecimentos anatamofisiológicos. Predominantemente individualista essa prática 

volta-se para o homem, suas relações com a natureza e suas leis imutáveis (34). 

Esse período é considerado pela Medicina grega como período hipocrático, 

destacando a figura de Hipócrates que propôs uma nova concepção em saúde, 

dissociando a arte de curar dos preceitos místicos e sacerdotais; por meio da 

utilização do método indutivo, da inspeção e da observação. Hipócrates, 

acompanhando a linha de pensamento predominante de sua época, enfatizou nos 

manuscritos que deixou a importância do diagnóstico, do prognóstico e da 

terapêutica, como um processo a ser desenvolvido a partir da observação cuidadosa 

do doente (34).  

Não há caracterização nítida de uma prática relativa ao que compreendemos 

hoje por Enfermagem. Cuidar dos doentes era tarefa praticada por feiticeiros, 

sacerdotes e mulheres naturalmente dotadas de aptidão e que possuíam 

conhecimentos rudimentares sobre ervas e preparo de remédios. Eram pessoas 

voluntárias ligadas à Igreja que procuravam salvar sua alma, através do cuidado aos 

enfermos. Havia grande preocupação com a forma como as tarefas eram 

executadas. Assim, o trabalho não era centrado no cuidado ao doente, mas sim nas 

habilidades técnicas dos profissionais para executar determinadas tarefas. Estes 

trabalhadores não precisariam conhecer as razões dos procedimentos executados, o 

importante seria executar as tarefas com economia de tempo e movimentos (5).  
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Práticas de saúde monástico-medievais. Focaliza os fatores 

socioeconômicos e políticos do medievo e da sociedade feudal nas práticas de 

saúde e as relações destas com o cristianismo. Esta época corresponde ao 

aparecimento da Enfermagem como prática leiga, desenvolvida por religiosos, 

abrangendo o período medieval compreendido entre os séculos V e XIII. 

Às grandes epidemias de sífilis, lepra, flagelos que paralisaram a vida política 

e social, seguiam-se terremotos e inundações, reforçando as superstições e as 

crendices que voltaram a prosperar. Assim, a necessidade de auxílio e de redenção 

aos sofrimentos, aliada a sensibilidade mística do povo, encontra expressão na 

religião cristã que começa a progredir. A Igreja aliada à alta nobreza detém o 

monopólio moral, intelectual e financeiro e, enquanto precursora da lei, da caridade e 

da bondade, difunde o dogmatismo cristão, pelo argumento da autoridade e 

hegemonia eclesiástica. O misticismo volta a predominar e o culto a Cristo, médico 

da alma e do corpo, funde-se com o culto a Esculápio, que ainda permaneceu até o 

quarto século da Era Cristã (34).   

Apesar das perseguições pagãs que sofria, a religião cristã continuava 

crescendo, contando com o apoio estatal e a proteção das autoridades políticas. 

Nessa época, o imperador Constantino é citado como o principal defensor do 

cristianismo, sendo a ele creditado o Édito de Milão, que deflagrou a destruição dos 

templos de Asclépios, cessou a veneração a Esculápio e passou a assistência dos 

enfermos para os domínios da Igreja. Os concílios religiosos desse tempo, por sua 

vez, ordenaram que a construção dos hospitais fosse feita na vizinhança dos 

mosteiros e das igrejas, sob direção religiosa, o que resultou na rápida disseminação 

dessas instituições (34).  

É assim que as ordens e congregações passam a assumir a liderança na 

construção de hospitais e na assistência hospitalar, ligando definitivamente a prática 

de saúde aos mosteiros. Os primeiros hospitais foram inicialmente destinados aos 

monges e, só mais tarde, surgiram outros, para assistir os estrangeiros, pobres e 

enfermos por causa da necessidade de defesa pública sanitária, causada pelas 

grandes epidemias, à demanda dos povos peregrinos e das guerras (34).  



 

40 

 

É importante ressaltar que no período pré-cristão, já existiam hospitais e que 

eles primavam pela organização e pelo cuidado dispensado aos doentes. No 

entanto, dada a importante posição Grega no período, destacamos sua 

expressividade (34).  

Todos os hospitais tinham como paradigma o caráter religioso em busca da 

salvação da alma, tanto dos enfermos quanto das pessoas caridosas que neles 

trabalhavam. Suas funções consistiam em assistir os pobres e os moribundos e em 

segregar os indivíduos infectados pelas doenças epidêmicas que literalmente 

dizimaram populações inteiras nesse período (34).  

O hospital dessa época não é caracterizado ainda como uma instituição 

médica, não havendo, portanto, uma prática médica hospitalar concreta, o que só 

vem ocorrer a partir do século XVIII. Quanto à prática da Enfermagem, é a partir do 

aparecimento das ordens religiosas e em razão da forte motivação cristã que movia 

as mulheres para a caridade, a proteção e a assistência dos enfermos, que ela 

começa a aparecer como uma prática leiga e desvinculada de conhecimentos 

científicos (34).  

A moral e a conduta eram mantidas sob regras rígidas nos grupos de jovens 

que se submetiam aos treinamentos de Enfermagem nos conventos. O ensino era 

essencialmente prático não sistematizado, sendo desenvolvido em orfanatos, 

residências e hospitais. A esse tipo de vida, acorreram principalmente as mulheres 

virgens e as viúvas e, como fundadoras de monastérios femininos, as damas de 

grande influência na sociedade, vindas do poder e da nobreza (34).  

Por muitos séculos, a Enfermagem foi praticada dessa maneira pelas mãos de 

religiosas e abnegadas mulheres que dedicavam suas vidas à assistência aos 

pobres e doentes. As atividades eram centradas no fazer manual e os 

conhecimentos transmitidos por informações acerca das práticas vivenciadas. 

Predominavam as ações de saúde caseiras e populares com forte conotação mística, 

sob a indução dos sentimentos de amor ao próximo e da caridade cristã (34).  

Foi um período que deixou como legado uma série de valores que, com o 

passar dos tempos, foram, aos poucos, legitimados e aceitos pela sociedade como 
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características inerentes à Enfermagem. A abnegação, o espírito de serviço, a 

obediência e outros atributos desse tipo vieram consolidar-se como a herança dessa 

época remota, dando à Enfermagem, não uma conotação de prática profissional, 

mas de sacerdócio (34).  

Do final do século XIII ao início do século XV, ocorre o declínio do feudalismo 

na maioria dos países da Europa Ocidental, dá lugar a Estados nacionais de governo 

absoluto pautado na centralização política (34).  

Práticas de saúde pós-monásticas. Nesta fase, evidencia-se a evolução das 

práticas de saúde e, em especial a prática de Enfermagem no contexto dos 

movimentos Renascentistas e da Reforma Protestante. Corresponde ao período que 

vai do final do século XIII ao início do século XVI. 

Nesta época, apesar da escassez de mão-de-obra e da queda da produção e 

do consumo como resultado da Guerra dos Cem Anos e da Peste Negra que 

assolaram a Europa, nesse período ocorreu importantes progressos econômicos, 

políticos e, sobretudo, intelectuais. A ciência tradicional dá lugar à expansão 

progressiva da nova ciência ocidental e aos clérigos de uma Igreja em queda e que, 

posteriormente, irá tornar-se alvo de intensas guerras religiosas (34).  

Esses acontecimentos, decorrentes da morte do feudalismo, propiciaram a 

liberdade de ação aos indivíduos e enfraqueceram o autoritarismo. 

Com o humanismo da Renascença, as práticas de saúde avançam para a 

objetividade da observação e da experimentação, voltando-se mais para o cliente 

que para os ensinamentos literários. Dessa forma, priorizou-se o estudo do 

organismo humano, seu comportamento e suas doenças. Acompanhando as 

recentes descobertas anatômicas, a cirurgia também faz notáveis progressos. As 

universidades multiplicam-se impulsionadas pelo crescimento das cidades e pela 

riqueza e poder que elas acumulam (34).  

As práticas de saúde, antes monásticas e enclausuradas, vão, cada vez mais, 

passando das mãos dos clérigos para as mãos dos leigos e, com a fundação das 

primeiras universidades, torna-se quase que totalmente uma atividade leiga. 

Recebem, ainda, influência das escolas médicas, como a de Salerno. Assim, a 
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prática médica por muito tempo ligada aos claustros, conserva na Universidade a 

lembrança destas origens e herda do clero, os privilégios didáticos que favorecem a 

criação das cátedras de Medicina, o que contribui para reforçar sua hegemonia 

dentro das profissões de saúde. A exigência de formação universitária para o 

exercício da Medicina e o amparo de leis e estatutos vigorosos consolida o status 

social da categoria (34).  

Ao sair do monastério para a universidade, a prática médica encontrou um 

refúgio seguro que possibilitou sua evolução. O mesmo não ocorreu com a 

Enfermagem, que viria sofrer diretamente todas as consequências dos movimentos 

religiosos que se anunciavam; ou seja, a retomada da ciência, o progresso social e 

intelectual da Renascença e a evolução das universidades não constituíram fator de 

crescimento para a Enfermagem. Enclausurada nos hospitais religiosos, permaneceu 

empírica e desarticulada por muito tempo, vindo a desagregar-se ainda mais a partir 

dos movimentos da Reforma Religiosa e das conturbações da Santa Inquisição (34). 

Como resultado das convulsões, ocasionadas por esses movimentos, 

inúmeros hospitais cristãos foram fechados e as religiosas que cuidavam dos 

doentes foram expulsas, sendo substituídas por mulheres de baixo nível moral e 

social que se embriagavam, deixando os enfermos entregues à sua própria sorte. 

Nesse ambiente de miséria e degradação humana, as pseudoenfermeiras 

desenvolviam tarefas essencialmente domésticas, recebendo um parco salário e 

uma precária alimentação por um período de 12 a 48 horas ininterruptas. Sob 

exploração deliberada, o serviço de Enfermagem é confundido com o serviço 

doméstico e, pela queda dos padrões morais que o sustentava, torna-se indigno e 

sem atrativos para as mulheres de casta social elevada (34).  

As condições políticas, o baixo nível de qualidade das práticas de saúde e a 

posição considerada inferior da mulher na sociedade contribuíram para o 

desprestígio da Enfermagem, durante o período compreendido entre os séculos XVI 

e XVII, caracterizando sua fase de decadência. Da mesma forma, a dicotomia entre o 

trabalho manual e o trabalho intelectual, como reflexo das transformações 

econômicas e políticas que marcaram a queda do feudalismo e o surgimento do 
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mercantilismo, é caracterizada na Enfermagem pela divisão social do trabalho que, 

nos hospitais, era dirigido pela matron e executado pela sister. Inicia-se a hierarquia 

e a divisão de classes na profissão. A comunicação com a equipe médica, por 

exemplo, só poderia ser feita através da matron – mulher de classe social alta, 

casada, voluntária do hospital, nunca entre a sister – responsável pelas enfermarias 

e pelo cuidado direto ao pobre, e o médico (34).  

Essa fase tempestuosa, que significou uma grave crise para a Enfermagem, 

permaneceu por muito tempo e só no limiar da revolução capitalista é que alguns 

movimentos reformadores, que partiram principalmente de iniciativas religiosas e 

sociais vão tentar melhorar as condições do pessoal a serviço dos hospitais (34).   

Práticas de saúde no mundo moderno. Analisa as práticas de saúde e, em 

especial, a de Enfermagem sob a ótica do sistema político-econômico da sociedade 

capitalista e ressalta o surgimento da Enfermagem como prática profissional 

institucionalizada. Esta análise inicia-se com a Revolução Industrial no século XVI e 

culmina com o surgimento da profissão na Inglaterra, no século XIX. 

A Revolução Industrial iniciada em 1760 foi inegavelmente impulsionada pela 

melhora das condições dos meios de comunicação e dos tráfegos terrestre e 

marítimo que, ao lado das grandes descobertas, aceleraram a expansão econômico-

científica dos vários países da Europa, América e Ásia (34).  

Enquanto a revolução intelectual da filosofia e da ciência contribuía para a 

dissolução dos velhos preconceitos e para a construção de uma sociedade mais 

liberal e mais humana, a industrialização manufatureira explorava mulheres e 

crianças que, sob condições insalubres e subumanas, trabalhavam árdua e 

sistematicamente em favor da riqueza e do poder político da burguesia, que passou 

a ser a classe econômica dominante (34).  

Ao sair do campo para os novos centros industriais, a população – que, antes, 

dificilmente se desnutriria, em razão da facilidade de subsistência gerada pela 

presença agropastoril – diante das novas condições de vida, da desigualdade 

econômica e da exploração de seu trabalho, torna-se suscetível ás doenças dele 

provenientes, bem como a contágios que resultam na propagação de doenças 
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transmissíveis. Tuberculose, pelagra, desnutrição, acidentes e intoxicações passam 

a fazer parte do cotidiano das classes operárias, bem como o aumento da 

mortalidade infantil, provocado pelo trabalho do menor e pelo trabalho feminino (34).  

A doença torna-se um obstáculo à força produtiva do trabalhador e representa 

não só a diminuição da produção, como também transtornos econômicos e políticos. 

Existe interesse em manter a saúde, não como uma necessidade básica do 

indivíduo, mas como um modo de manutenção da produtividade (34).  

O Estado passa, então, a assumir o controle da assistência à saúde como 

forma de garantir a reprodução do capital, restabelecendo a capacidade de trabalho 

do proletariado. Nesse contexto, a prática médica ganhou destaque com o advento 

da Medicina social e política, nascida da articulação das esferas produtiva e 

reforçada pelas aquisições cientifico-tecnológicas, geradas pela revolução industrial. 

A categoria foi projetada, na medida em que teve importância política na manutenção 

do status quo e seus membros passaram a fazer parte dos grupos políticos e da elite 

econômica, reforçando cada vez mais, o seu poder (34).  

Além de ser um instrumento de manutenção e reprodução da força de 

trabalho, a saúde também funciona como meio de fortalecer o poder econômico, uma 

vez que consumirá bens, equipamentos e grande quantidade de medicamentos, o 

que resultará em produção direta de riqueza.  Aliado aos interesses políticos, o 

avanço da Medicina vem favorecer a reorganização dos hospitais que agora 

desempenharão importante papel, não só como agentes de manutenção da força de 

trabalho, mas também como empresas produtoras de serviços de saúde.  

Assim, a partir do capitalismo, o homem é visto como força de trabalho e foi 

delegada à medicina a manutenção e restauração do corpo humano para possibilitar 

crescimento econômico. Até este momento medicina e enfermagem eram práticas 

independentes visto que a enfermagem não tinha como foco o corpo do paciente e 

nem sua doença, o objetivo era contribuir para a salvação dos enfermos e dos 

profissionais que prestavam o cuidado (5).  

Enfim, é na reorganização da instituição hospitalar e no posicionamento do 

médico, como principal responsável por essa reordenação, que vamos encontrar as 
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raízes do processo de disciplinarização e seus reflexos na Enfermagem, ao ressurgir 

da fase sombria em que esteve submersa, até então. A medicina se estabelece 

como autoridade máxima na hierarquia hospitalar e passa a dirigir todas as práticas 

advindas da divisão social do trabalho no hospital. As relações de dominação-

subordinação se estabelecem, e a prática de enfermagem, de independente passa a 

ser uma prática dependente e subordinada a prática médica (34,5).  

No hospital, os mecanismos disciplinares são introduzidos pelas mãos do 

médico que, ancorado na transformação de seu saber e de sua prática, vem ocupar 

uma nova posição no contexto hospitalar, dimensionando os objetivos da instituição 

e projetando a medicalização (34).  

Embora o poder disciplinar, no novo hospital, seja confiado ao médico, ele 

passará a delegar o exercício das funções controladoras da equipe de cuidados ao 

enfermeiro que, imbuído da falsa convicção de participar da esfera dominante, será 

subutilizado em benefício da manutenção da ordem e da disciplina, indispensáveis à 

preservação do monopólio do poder institucional. As ações burocráticas que 

favorecem esse estado de coisas farão parte da prática administrativa do enfermeiro, 

e este se verá envolvido com inúmeros instrumentos normativos e regimentais que o 

afastarão progressivamente da assistência direta ao paciente assumindo uma 

posição de coordenação/ supervisão da assistência de enfermagem (34).  

Obedecendo aos princípios da disciplinarização, os hospitais militares são os 

primeiros a se reorganizarem sob a premência das questões econômicas a que os 

exércitos estavam afetos e sob o impacto das guerras imperialistas que lhe reduziam 

as fileiras (34).  

É nesse cenário que a Enfermagem passa a atuar, quando Florence 

Nigthingale (1820 – 1910) é convidada pelo ministro da guerra da Inglaterra, para 

trabalhar junto aos soldados feridos em combate na guerra da Criméia (1854 – 1856) 

e que, por falta de cuidados, morriam em grande número nos hospitais militares, 

chamando a atenção das autoridades inglesas (34). 



 

46 

 

Fazendo parte da elite econômica e social e amparada pelo poder político, 

Florence foi a precursora dessa nova Enfermagem que, como a Medicina, 

encontrava-se vinculada à política e à ideologia da sociedade capitalista (34).  

O padrão moral e intelectual das mulheres que partiram com Florence para 

esse tipo de atividade era submetido a exame criterioso. Elas deveriam ter 

abnegação absoluta, altruísmo, espírito de sacrifício, integridade, humildade e, acima 

de tudo, disciplina. Isto em virtude da imagem negativa que a Enfermagem trazia até 

então, tornando-se necessário que se reconstruísse um novo perfil profissional, que 

deveria obedecer aos princípios impostos pela nova realidade social (34).  

As concepções teórico-filosóficas da Enfermagem desenvolvidas por Florence 

Nigthingale apoiaram-se em observações sistematizadas e registros estatísticos, 

extraídos de sua experiência prática no cuidado aos pacientes e destacavam quatro 

conceitos fundamentais: ser humano, meio ambiente, saúde e Enfermagem (34).  

Florence Nigthingale enfatizou em seus dois livros, Notas sobre Hospitais 

(1858) e Notas sobre a Enfermagem (1859), que a arte da Enfermagem consistia em 

cuidar tanto dos seres humanos sadios quanto doentes, entendendo como ações 

interligadas cuidar-educar-pesquisar. Segundo ela, a cura não resultava da ação 

médica ou da Enfermagem, mas era um privilégio da natureza; portanto, as ações de 

Enfermagem deveriam visar à manutenção do doente em condições favoráveis à 

cura para que a natureza pudesse atuar sobre ele. Considerou que o conhecimento e 

as ações do enfermeiro são diferentes das ações e dos conhecimentos médicos, 

uma vez que o interesse da Enfermagem está centrado no ser humano sadio ou 

doente e não na doença e na sua ausência (34).  

Florence Nightingale é considerada a fundadora da Enfermagem Moderna em 

todo o mundo, obtendo projeção maior a partir de sua participação como voluntária 

na Guerra da Criméia, em 1854, baixando a mortalidade local de 40% para 2%.  

Ao retornar da guerra, Nigthingale se tornara uma figura popular 

nacionalmente; seu nome era sinônimo de doçura, eficiência e heroísmo. O trabalho 

que realizara durante a guerra teve um impacto muito maior do que a ação de 

reorganizar a enfermagem e salvar vidas. Ela quebrara o preconceito que existia em 
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torno da participação da mulher no Exército e transformara a visão da sociedade em 

relação à enfermagem e ao estabelecimento de uma ocupação útil para a mulher. 

Ela é um mito e como tal foi incluída entre as 100 mulheres que marcaram a história 

mundial, o que mostra o alcance de sua influência (35).  

Com o prêmio recebido do governo inglês por este trabalho, fundou a primeira 

escola de enfermagem no Hospital St. Thomas - Londres, em 24/06/1860 que 

passou a servir de modelo para as demais escolas fundadas posteriormente. A 

disciplina rigorosa, do tipo militar, era uma das características da escola 

nigthingaleana, bem como a exigência de qualidades morais das candidatas. O 

curso, de 1 ano, consistia em aulas diárias ministradas por médicos.  As escolas 

nigthingaleanas formavam duas categorias distintas de enfermeiras: as ladies, que 

procediam da classe social mais elevada e desempenhavam funções intelectuais, 

representadas pela administração, supervisão, direção e controle dos serviços de 

enfermagem; e as nurses, que pertenciam aos níveis sociais mais baixos e que, sob 

a direção das ladies, desenvolviam o trabalho manual de Enfermagem. Dessa forma, 

percebemos que a divisão técnica do trabalho na Enfermagem procede da divisão 

social (34).  

Nightingale dizia: “disciplina é a essência do treinamento”. Este teve como 

finalidade legitimar a hierarquia de poder que já existia entre o pessoal da 

enfermagem e disciplinar as relações de poder do ambiente hospitalar. O 

treinamento dos agentes de enfermagem introduzido por Nightingale refere-se às 

técnicas disciplinares a fim de delimitar o espaço social que cada trabalhador da 

saúde deveria ocupar na hierarquia do micropoder hospitalar, e, em especial a 

preocupação com a hierarquia do pessoal de enfermagem (5).  

Nightingale deu voz ao silêncio daqueles que realizavam o cuidado de 

enfermagem e que, provavelmente, não tinham noção da importância daqueles 

rituais que indicavam uma prática de enfermagem já organizada, tanto no cotidiano 

das ações como na distribuição do trabalho por classes sociais (36).  

Ela teve importante participação na construção do ensino de enfermagem, 

através de seus saberes e práticas relacionadas à profissão. Sua contribuição é 
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inegável frente a seu poder de observação e defendia suas posições com base em 

prévia investigação (35).  

Assim, a Enfermagem surge não mais como uma atividade empírica, 

desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem 

atender a necessidade de mão-de-obra nos hospitais, constituindo-se uma prática 

social institucionalizada e específica (34).  

Na medida em que a Enfermagem se introduzia no hospital e que o nível de 

complexidade técnico-científica da medicina crescia, requerendo, cada vez mais, 

capacidade intelectual de seus executores, esses começaram a passar para os 

braços femininos da Enfermagem as tarefas manuais de saúde que lhes cabiam, 

ficando com a parte intelectual correspondente ao estabelecimento de hipóteses, 

diagnóstico, prescrição e tratamento (34). 

Assim, ao executar procedimentos previamente definidos e estabelecidos, a 

Enfermagem moderna nasce como uma profissão complementar à prática médica, 

ou seja, um suporte do trabalho médico, subordinado a este (34).  

Nightingale defendia o ensino da enfermagem ligado à instituição hospitalar e, 

considerava o ideal da enfermagem uma vocação, que requeria dedicação exclusiva 

e árdua preparação.  Mais tarde deu origem às anotações da enfermagem e exigia 

que suas enfermeiras acompanhassem os médicos em suas visitas aos pacientes, 

para prevenirem erros, instruções esquecidas ou ignoradas, e diretivas mal 

compreendidas (35).  

É em Florence Nightingale que se encontra a primeira tentativa de distinguir os 

saberes da Medicina dos da Enfermagem. Por essa razão, hoje Nightingale é 

considerada a primeira teórica dentro da profissão. No final da década de 60 do 

século XX, outras teóricas, percebendo que o saber expresso pelos princípios 

científicos era dependente e não possuía natureza específica, incumbiram-se de 

construir um modelo de conhecimentos próprio para a Enfermagem na tentativa de 

conferir-lhe o status de ciência (35).  

As teorias constituem um modo sistemático de olhar o mundo para descrevê-

lo, explica-lo, prevê-lo ou controla-lo. É dessa forma que a teoria de enfermagem é 
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definida como uma conceitualização articulada e comunicada da realidade, inventada 

ou descoberta, com a finalidade de descrever, explicar, prever ou prescrever o 

cuidado de enfermagem. As teorias promovem a identidade profissional, pois 

constituem a base na qual o profissional de enfermagem se apoia para explicar seu 

trabalho (37).  

Segundo a história, Ethel Bedford Fenwick, contemporânea de Nightingale, 

juntamente com a Associação Britânica de Enfermeiras defendia o ensino de 

enfermagem na universidade, e travou lutas para conquistar um registro nacional de 

enfermeiras e a criação de um órgão legalmente reconhecido, constituído por 

enfermeiras, que tomasse nas mãos os destinos da profissão e fundaram o Conselho 

Internacional de Enfermeiras, em 1899 (35).  

 

 

 

4.1. Enfermagem Moderna no Brasil 

 

 

A primeira escola de enfermagem brasileira foi criada pelo Decreto Federal 

791, 27 de setembro de 1890 e denomina-se hoje EEAP – Escola de Enfermagem 

Alfredo Pinto, pertencendo atualmente à Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro – UNIRIO. Este decreto foi o primeiro dispositivo legal específico da 

Enfermagem. A formação profissional nesta escola estava em conformidade com os 

moldes das Escolas de Salpêtrière na França; o curso tinha duração de 2 anos, e o 

currículo abordava aspectos básicos da assistência hospitalar, predominantemente 

curativa com aulas ministradas por médicos (34).  

Em 1921, o Decreto 15.230, de 31/12/1921, aprovou o regulamento para o 

serviço de saúde do Exército, em que os enfermeiros são incluídos como parte do 

quadro de pessoal subalterno, juntamente com padioleiros militares e outros 

auxiliares. Ainda na década de 1920, o governo americano em concordância com o 

governo brasileiro, na pessoa de Carlos Chagas, então diretor do Departamento 
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Nacional de Saúde Pública, manda para o Brasil enfermeiras que organizaram em 

1923, a Escola de Enfermagem Anna Nery. O convite realizado pelo médico 

sanitarista tinha como objetivo organizar os serviços de saúde pública na cidade do 

Rio de Janeiro uma vez que o país passava por uma grave crise econômica devido 

às epidemias que assolavam a população (38,39).  

Seguindo o modelo nightingaleano, a Escola de Enfermagem Anna Nery – 

pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) redimensionou o 

modelo da Enfermagem profissional no Brasil ao selecionar para seus quadros 

moças de camadas sociais mais elevadas, com o apoio de uma política interessada 

em fomentar o desenvolvimento da profissão, passando a ser padrão de referência 

para outras escolas. Assim, passamos a reproduzir todas as características que 

foram sendo impressas ao longo da história do modelo nightingaleano, quais sejam: 

a submissão, o espírito de serviço, a obediência e a disciplina (34).  

Por meio do Decreto 16.300, de 31/12/1923, aprovou-se o regulamento do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, determinando em seu art. 221 que a 

fiscalização do exercício profissional dos médicos, farmacêuticos, dentistas, 

parteiras, massagistas, enfermeiros e optometristas fosse exercida pelo 

Departamento de Saúde Pública, por intermédio da Inspetoria de Fiscalização do 

exercício da Medicina. Transparecia, nesse artigo, a hegemonia do poder médico 

dessa época, ficando sob sua fiscalização o exercício profissional de todas as 

categorias da área da saúde. Este fato pertence à construção histórica das 

profissões na área da saúde, alcançando na contemporaneidade esta hegemonia, 

quando o médico configura como elemento central do processo assistencial, 

decidindo sobre o diagnóstico e tratamento e controlando o processo de trabalho em 

saúde, resultando em uma assistência fragmentada, resultante de um trabalho 

parcelado e compartimentalizado (25).  

É importante ressaltar a fundação em 1926 da Associação Nacional de 

Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, atual Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), pelas primeiras enfermeiras formadas pela Escola Anna Nery. O órgão foi 

juridicamente registrado em 1928 e filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem 
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em julho de 1929 e teve papel relevante no desenvolvimento da enfermagem 

brasileira, principalmente nos aspectos de legislação e educação.  

Em 1932, o Decreto 20.931 de 11/01/1932, ao dispor sobre a regulamentação 

e fiscalização do exercício da medicina, odontologia e medicina veterinária, regulava 

também as profissões do farmacêutico, da parteira e da enfermeira. No tocante à 

enfermagem, não havia ainda preocupação em definir o que esse profissional 

deveria fazer, mas era-lhe proibido instalar consultório para atendimento de cliente. 

O Decreto estipulava que, em caso de falta grave, o enfermeiro poderia ser suspenso 

do exercício ou ser demitido, se exercesse função pública (38).  

Através da Lei n.º 775/49, de agosto de 1949, é regulado o ensino de 

Enfermagem em todo o país com dois níveis de formação – enfermeiro e auxiliar de 

enfermagem, controlando a expansão das escolas e exigiu que a educação em 

Enfermagem fosse centralizada nos centros universitários e que as instituições 

hospitalares, públicas ou privadas, decorridos sete anos após a publicação desta lei, 

não poderiam contratar, para a direção dos seus serviços de enfermagem, senão 

enfermeiros diplomados (34).  

Somente em 1961, a partir da Lei 2.995/56, todas as escolas passaram a 

exigir curso secundário completo ou equivalente dos candidatos. Esse fato decorreu 

das dificuldades de expansão do ensino, o que também foi comprovado por 

números, pois, em 1950, havia 39 escolas, e, em 1974, eram apenas 41, com a 

efetivação da pós-graduação somente após a década de 1970 (25,34).  

Apesar da crise na saúde pública do país, o ensino de enfermagem ocorria em 

grande parte no hospital como preconizava Nightingale. Com as reformas 

curriculares, a disciplina de saúde pública chegou a ser extinta da grade curricular e, 

após críticas e a reforma de 1972, a disciplina retorna, porém, como parte das 

habilitações, não sendo obrigatória. O hospital passa, então, a ser o principal foco de 

atenção desses profissionais. De alguma maneira os profissionais de saúde, 

principalmente os da Enfermagem, passam a aliar competência apenas ao domínio 

de refinadas técnicas passando estas a constituir a essência do cuidar, 
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secundarizando a relação interpessoal, fundamental na comunicação com o 

paciente, quer na área clínica, quer na atenção básica (39).  

O Congresso Nacional aprovou a lei 3.780, de 12/07/1960, que dispunha 

sobre a Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, que teve 

grande influência na enfermagem. As diversas denominações existentes à época na 

enfermagem foram reduzidas de acordo com as regras de enquadramento por 

similaridade de atribuições e responsabilidades. Essa lei, apesar de não tratar 

especificamente da enfermagem, causou grande impacto na profissão, pois o 

enfermeiro foi enquadrado como profissional técnico-científico de nível superior no 

serviço público federal. Com isso, foi aberto o caminho para que, no âmbito estadual 

e municipal, paulatinamente, fosse a enfermagem também reconhecida como 

categoria universitária com remuneração correspondente (38).  

Mais tarde, a criação do Conselho Federal de Enfermagem (1973), órgão 

disciplinador do exercício profissional; e dos Sindicatos, defensores dos direitos 

econômicos e das condições de trabalho destes profissionais, vieram, junto com a 

ABEn, constituir as três entidades que se completam no que diz respeito à 

assistência, à educação e à defesa dos enfermeiros brasileiros (34).  

A Lei 7.498, de 26/06/1986, foi regulamentada pelo Decreto 94.406, de 

08/06/1987, e esses constituem os atuais dispositivos legais do exercício profissional 

de enfermagem. Nesta não houve uma redefinição do que seria a enfermagem, mas 

ficaram estabelecidas as competências privativas do enfermeiro, inclusive no tocante 

à consulta e à prescrição da assistência de enfermagem e aos cuidados de 

enfermagem de maior complexidade técnica, inexistentes nas normas anteriores. 

Foram também incluídas as atribuições dos técnicos e auxiliares de enfermagem, 

sempre sob orientação e supervisão do enfermeiro (38).    

O crescimento do setor privado e o modelo de assistência adotado pela 

Previdência, por sua vez, determinaram a ampliação do campo de prática da 

Enfermagem, e os profissionais de nível superior passaram a ser absorvidos em 

maior quantidade pelo setor público, enquanto o setor privado, como forma de 

reduzir os gastos com pessoal, passou a absorver auxiliares e operacionais em 
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maior proporção. Observa-se que a composição heterogênea da Enfermagem 

brasileira é sustentada pelo sistema de formação e que, ao mesmo tempo, atende às 

necessidades do mercado, reforça a fragmentação e a subdivisão do trabalho na 

área. Forma-se, assim, uma nova pirâmide, em que o vértice é ocupado pelos 

enfermeiros e a base pelos numerosos atendentes, estando entre ambos os 

auxiliares e os técnicos de Enfermagem. A divisão de funções entre esses 

elementos, um tanto complexa, determina aos atendentes e aos auxiliares o cuidado 

direto ao paciente, limitando os enfermeiros às funções administrativas e 

burocráticas da instituição (34).  

Cabe ressaltar que a existência de várias categorias e a divisão do trabalho na 

Enfermagem também dificulta seu reconhecimento social, uma vez que os usuários 

dos serviços de saúde, por desconhecerem a existência dessa divisão hierárquica, 

tendem a confundir seus agentes. Este fato é reforçado, de um lado, pelas outras 

categorias que, genericamente autodenominam-se enfermeiros; de outro, pelos 

próprios enfermeiros que não vêm desenvolvendo, quer individualmente, quer por 

meio de seus órgãos representativos, uma ação esclarecedora junto à população; e, 

ainda, pela divulgação distorcida de alguns veículos de comunicação que, das mais 

variadas formas, desprestigiam a classe, ao exibi-la de forma depreciativa, ora como 

grotesca e vulgar, ora como dócil e submissa, fortalecendo ideias pré-concebidas e 

errôneas a seu respeito. Isso contribui para diminuir ainda mais seu status 

profissional e o poder de barganha da Enfermagem na defesa de seus interesses (34).  

Outra questão que favorece a subutilização da Enfermagem, em favor da 

acumulação de capital, é a fraca participação da categoria nas entidades de classe e 

nas lutas pelas reivindicações profissionais, além da conjuntura política que a 

condiciona a exercer um papel subalterno e limita seu poder de decisão, uma vez 

que, raramente, vamos encontrar um enfermeiro exercendo o maior comando dentro 

de uma estrutura hierárquica da área de saúde (34).  

Com as sucessivas lutas para o desenvolvimento da profissão, o enfermeiro 

tornou-se um profissional autônomo e liberal uma vez que, por definição, autos 

(próprio) – origem grega e nomos (leis). Portanto, trabalhador autônomo é aquele 
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que exerce sua atividade profissional, habitualmente sem subordinação a ninguém, 

por conta própria, sem empregador. As peculiaridades do trabalho autônomo são 

baseadas nos princípios da habitualidade, autonomia ou independência e 

onerosidade, isto é: exercício habitual de profissão; exercício por conta própria, 

assumindo os riscos do negócio; atividade profissional visando o ganho. É aquele 

que faz autogestão dos negócios, tem independência e auto-regula suas atividades. 

São profissionais liberais os que exercem atividade que exija diploma de curso 

superior de uma profissão regulamentada, só podendo exercer o diplomado e/ou o 

provisionado. São atividades abrangidas pela Confederação Nacional de Profissões 

Liberais (38).  

Há dúvidas que o enfermeiro seja um profissional autônomo? No entanto, a 

liberdade de exercer uma profissão com autonomia e independência acarreta, por 

outro lado, obrigações e responsabilidades. Aos profissionais liberais assim como 

aos manuais, quer quando se obrigam à realização de uma coisa, como, por 

exemplo, o arquiteto ou o pintor, quer quando se vinculam à prestação de seus 

serviços, como o profissional advogado, médico, dentista, enfermeiro, ou a qualquer 

outro “aplicam-se as noções de obrigação de meio e de resultado, que partem de um 

contrato. No caso da enfermagem, quando o profissional se vincula à obrigação de 

prestar algum serviço, são aplicados os princípios da obrigação de meio, isto é, 

aquela em que o profissional se “obriga a usar de prudência e diligência normais na 

prestação de um serviço para atingir um resultado, sem, contudo, se vincular a obtê-

lo”. Da mesma forma, quem procura um médico busca a recuperação de sua saúde, 

mas esse resultado não é o objetivo, pois o paciente tem o direito de exigir que o 

profissional o trate com diligência, mas não pode exigir a cura. Assim, realizado o 

tratamento, mesmo que não sobrevenha a cura, o paciente está obrigado a pagar o 

que foi contratado (38).   

Através da Lei 7.498, de 25/06/1986, e do Decreto 94.406, de 08/06/1987 são 

determinadas as atividades privativas do enfermeiro, dentre as quais se incluem, 

além das funções de planejamento e organização dos serviços de enfermagem, 

atividades técnicas específicas de: consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 
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matéria de enfermagem; consulta e prescrição de enfermagem; cuidados diretos a 

pacientes graves e com risco de vida; cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade 

de tomar decisões imediatas (38).  

Como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro pode legalmente participar 

em:  

 Planejamento, execução e avaliação de programas de saúde; 

 Elaboração, execução e avaliação de planos de saúde; 

 Prescrição de medicamentos estabelecidos em rotinas/ programas de 

saúde; 

 Projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 

 Prevenção e controle de danos à clientela; 

 Assistência à gestante, parturiente e puérpera; 

 Acompanhamento da evolução e trabalho de parto; 

 Execução de parto sem distocia; 

 Educação para saúde. 

 Assim, o enfermeiro como profissional liberal ou trabalhador autônomo pode 

exercer sua atividade em sua clínica ou consultório de enfermagem realizando: 

 Consulta de enfermagem; 

 Administração de medicamentos e tratamentos prescritos; 

 Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotina aprovada pela instituição (pública ou privada); 

 Orientação e treinamento de pacientes para a auto-aplicação de 

medicamentos e tratamentos; 

 Orientação e controle de pacientes crônicos portadores de doenças como 

diabetes, epilepsia, hipertensão arterial, etc.; 

 Orientação e controle de gestantes, crianças e idosos sadios; 

 Ministração de cursos de preparação de gestantes para o parto; 

 Ministração de cursos sobre cuidados com o bebê. 
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 Em atendimento ou internação domiciliar ou home care, o enfermeiro pode 

realizar: 

 

 Consulta de enfermagem; 

 Planejamento da assistência de enfermagem a ser prestada ou o plano de 

atenção domiciliar, de acordo com recente recomendação da Anvisa; 

 Instalação do mobiliário, dos equipamentos e aparelhos necessários para a 

internação domiciliar do paciente; 

 Orientação, treinamento e supervisão de técnicos e auxiliares de 

enfermagem e familiares/cuidadores para cuidados de pacientes 

dependentes; 

 Orientação e controle de puérperas, recém-nascidos, pacientes senis ou 

portadores de doenças crônicas e incapacitantes; 

 Administração de medicamentos e tratamentos prescritos. 

 

Mesmo em trabalho hospitalar, em que o enfermeiro atua em equipe 

multiprofissional e se encontra administrativamente subordinado a uma chefia ou 

coordenação, o profissional, ao exercer suas funções técnicas, o faz com autonomia 

e independência, fundamentado nas necessidades básicas e nos princípios 

científicos que norteiam as ações e intervenções de enfermagem (36).  

 Infelizmente, poucos enfermeiros assumiram completamente a verdadeira 

dimensão de sua profissão, seja por timidez, insegurança, medo de assumir 

responsabilidades e fuga de críticas, falta de hábito e, quiçá, até falta de 

conhecimento sobre a amplitude de sua competência, autoridade profissional e 

responsabilidade perante a sociedade(38).   
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Parte V 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Foram realizadas catorze entrevistas com os enfermeiros que se dispuseram a 

participar da pesquisa. Do total de profissionais convidados, apenas dois enfermeiros 

recusaram-se a participar. As entrevistas foram realizadas no setor estudado aos 

domingos devido à ausência de cirurgias eletivas neste dia da semana. A maioria 

dos entrevistados era composta pelo sexo feminino com idade até 30 anos, 

graduados em instituições públicas e tempo de formação de aproximadamente cinco 

anos. 

Dentre os catorze profissionais entrevistados doze possuem dupla ou tripla 

jornada de trabalho, nove trabalham mais de sessenta horas por semana e, apenas 

sete possuem renda superior a cinco mil reais. Dois profissionais que trabalham 

apenas no INC, relataram que realizam plantões remunerados para colegas a fim de 

complementarem sua renda. 

Na Unidade de Terapia Cardio-intensiva Cirúrgica (UTCIC) do INC, os 

enfermeiros são altamente qualificados seja por buscarem atualização profissional 

fora da instituição ou por participarem de treinamentos realizados neste setor. Do 

total de participantes, onze são pós-graduados ou estão cursando a especialização. 

A maioria destes profissionais (oito) possui especialização lato-sensu em cardiologia 

ou terapia intensiva.  

Dos entrevistados, apenas um está cursando a especialização stricto-sensu o 

que demonstra que mesmo em instituições que exigem elevado nível de 

conhecimento científico, estudar é ainda um desafio para os enfermeiros. 
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Um dado interessante é que grande parte dos enfermeiros atuantes no setor 

são contratados sob regime celetista totalizando 50% dos entrevistados. Estes dados 

pormenorizados podem ser visualizados no quadro abaixo. 

 

Quadro I. Perfil demográfico dos entrevistados. 

 

Participantes (N=14) 

Sexo 
Feminino 

           Masculino 

 
12 
02 

 

Idade (anos) 
25-30 
31-40 

           > 40 

 
09 
02 
03 

Estado Civil 
Solteiro 

          Casado 

 
03 
11 

Renda 
 

R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 
R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 

          Acima de R$ 5.000,00 

 
 

03 
04 
07 

Instituição de graduação 
Pública 
Privada 

 
08 
06 

Tempo de formação (anos) 
01 – 05 
05 – 10 
Acima de 10 

 
09 
03 
02 

 

Possui outra graduação 
Sim 
Não 
 

 
01 
13 

Pós-graduação 
Lato-sensu 

 
10 
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Stricto-sensu 
Não possui 
 

01 
03 

Área de concentração da pós-graduação 
 

Cardiologia 
CTI 

          Outras 

 
 

03 
05 
07 

Possui outro emprego? 
 

Sim 
          Não 

 
 

12 
02 

Carga horária semanal de trabalho 
 
Até 30 horas 
31 – 59 horas 
60 – 70 horas 
Acima de 70 horas 

 

 
 

01 
04 
07 
02 

 

 

 

 

 

5.1. Representações Coletivas acerca da hierarquia e autonomia na relação 

entre médicos e enfermeiros  

 

 

Ao longo de sua história, os enfermeiros precisaram atuar de forma eficaz 

diante de exigências antagônicas - o mercado de trabalho que exigia maior 

complexidade de conhecimentos e especificidades do cuidado, para acompanhar o 

avanço tecnológico na área médica, o cuidado direto e o planejamento da assistência 

não interessavam às instituições e, sim, o bom andamento do serviço de 

enfermagem; a formação acadêmica, conclamando para o cuidado direto ao paciente 

e o planejamento das ações da equipe de enfermagem; o déficit de profissionais, 

acarretando número expressivo de enfermos sob seus cuidados; as atividades 
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administrativas cobradas pelas instituições empregadoras; a falta de destreza na 

execução de algumas técnicas, que colocavam o profissional sob avaliação da 

equipe quanto a sua competência; a dificuldade do cumprimento das ações 

prescritas pelo enfermeiro, devido ao despreparo dos atendentes de enfermagem, 

representantes majoritários da força de trabalho no período (26).  

Dessa forma, fica evidente que o enfermeiro tem encontrado dificuldades na 

aplicação da metodologia da assistência de enfermagem como instrumento científico 

de trabalho, devido a obstáculos internos e externos à profissão, dentre os quais 

estão as estruturas institucionais, o seu processo de trabalho, a lógica da priorização 

da atenção médica individualizada e curativa, além da forma como ocorre sua 

aprendizagem na graduação (26).  

Nossos dados nos permitem observar que, atualmente, existem resquícios das 

representações coletivas dos séculos passados acerca da escala hierárquica 

hospitalar e da posição subalterna da enfermagem em relação à medicina, o que 

está relacionado ao contexto histórico no qual os médicos passaram algumas de 

suas funções para as mãos das enfermeiras da época permitindo que a enfermagem 

emergisse como equipe de apoio subordinada à prática médica. Essa “concessão” 

feita pelos médicos possui reflexos na prática profissional atual visto que a maioria 

dos enfermeiros que atuam no pós-operatório do INC percebe autonomia profissional 

como algo que lhes é dado, ou seja, lhes é “permitido” e não como uma conquista, 

demonstrando a representação desses profissionais com relação ao termo. Assim, 

nos relatos que seguem, os enfermeiros percebem a superioridade médica no 

micropoder hospitalar em relação à enfermagem: 

 

 

“A autonomia que nós temos é muito boa. Para nós, enfermeiros, enquanto 

profissionais que estamos ali à beira do leito vivenciando as dificuldades do dia-a-dia 

do paciente. Essa autonomia que nos é dada, até mesmo em relação a curativos e 

implementação de algumas medidas. Sinto-me muito valorizado”. (Cravo) 
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“A autonomia que você ganha. Nós somos convidados para participar de 

palestras, somos convidados para participar de pesquisas. Seu nome entra nas 

pesquisas médicas”. (Violeta) 

 

 

”Nós, enfermeiros, temos muita acessibilidade aos médicos e eles dão uma 

autonomia muito grande para desenvolvermos nosso trabalho”. (Orquídea) 

 

 

Nos trechos podemos perceber a efetivação das relações de poder que só são 

possíveis de ocorrer entre sujeitos livres, capazes de resistir, de exercer forças 

contrárias, já que, na ausência dessa liberdade, se teriam relações de dominação e 

não de poder (40).  

Assim, uma relação de poder não pretende a destruição do outro nem a sua 

anulação, já que se fechariam todas as possibilidades relacionais, mas a 

sobrevivência do outro como um sujeito de ação é fundamental para que a relação 

de poder se sustente e se mantenha, possibilitando respostas, reações, construções 

(40).   

 

 

“Nós temos muita autonomia aqui. Essa autonomia eu acho que é devido à 

qualificação da equipe, desde os técnicos até os enfermeiros. A enfermagem aqui 

tem autonomia porque a liderança aqui traz essa autonomia”. (Jasmim) 

 

 

No entanto, alguns profissionais entendem autonomia profissional de outra 

forma, ou seja, possuem outra representação e associam autonomia à conquista 

profissional: 
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“Eu, particularmente, acho que tem duas formas de você conquistar a equipe 

médica, fisioterapia e técnicos de enfermagem. Uma, é você entrando no leito, eles 

[os técnicos de enfermagem] têm que te ver no leito e, outra, estudando, então, eu 

atribuo a total confiança da equipe multiprofissional nas considerações pelo 

conhecimento que nós temos. Quando eles fazem uma pergunta, eles têm confiança 

na resposta que estão levando. Valorização, para mim, está relacionada a 

conhecimento. Eu acho que com conhecimento você consegue valorização, 

autonomia e respeito da equipe médica e técnica”. (Jasmim) 

 

 

“Depende do tipo de enfermeiro que você é. Porque se você é uma pessoa 

insegura que não tem conhecimento, dificilmente você vai ser respeitado pelas 

outras categorias. Autonomia está relacionada a conhecimento e postura 

profissional. Aqui, mais ainda. Em outros lugares, as considerações da enfermagem 

não são valorizadas”. (Lavanda) 

 

 

Merece destaque neste momento a palavra conhecimento que, neste 

contexto, refere-se ao conhecimento científico. Um estudo sobre representações dos 

enfermeiros em relação à autonomia profissional mostrou os termos conhecimento, 

responsabilidade e conquista como elementos centrais e, os trechos acima nos 

permitem concordar com o autor deste estudo ao inferir que a palavra 

“conhecimento”, pode significar para os sujeitos o conhecimento científico como um 

fator relevante para o aperfeiçoamento profissional, o desenvolvimento da profissão 

e para a conquista do espaço profissional. Desta maneira, o conhecimento científico 

e a construção e explicitação de um saber específico do enfermeiro constituem um 

dos alicerces da autonomia profissional.   

O termo “responsabilidade” sugere a consciência da necessidade de atenção 

quanto aos posicionamentos políticos e à explicitação do saber/fazer por parte dos 

enfermeiros em seu cotidiano, demonstrando a representação deste espaço e, 
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portanto, da autonomia profissional como processo, não completamente 

estabelecida, ou seja, como um fato não-concreto e não-estabelecido. Assim, o 

termo “conquista” possui significado especial ao lado de “responsabilidade” 

reforçando a ideia de processo, bem como demonstrando a presença de atitudes 

favoráveis ou desfavoráveis ao estabelecimento e ao alcance da autonomia pelos 

enfermeiros. A construção da identidade profissional, de um saber específico 

enquanto exercício de poder nas relações sociais, profissionais e institucionais da 

enfermagem, da abordagem holística e humana ao cliente como traço característico 

da profissão e a consulta de enfermagem como tecnologia/espaço privilegiados de 

exercício do saber/fazer profissional traduzem meios concretos de conquista da 

autonomia pelos enfermeiros.  

Isto ficou evidente quando durante as entrevistas, ao serem questionados 

sobre a busca de aprimoramento profissional na saúde cardiovascular, os 

profissionais relacionam conhecimento com a conquista do seu espaço social dentro 

da instituição e do setor. Esse pensamento faz parte da consciência coletiva dos 

entrevistados. 

 

 

“Eu fiz pós-graduação em cardiologia e fiz vários cursos, fiz curso aqui de 

semiologia com os professores da UNIRIO. Participei de vários eventos da educação 

continuada, não só do pós-operatório, mas também do hospital”. (Lavanda) 

 

 

“Essa autonomia eu acho que é porque a equipe é bem qualificada desde os 

técnicos até os enfermeiros. Anualmente, eu estou em três congressos. Por eu estar 

na educação acho que contribui. Eu tenho que estar sempre estudando, me 

atualizando, senão como que eu vou multiplicar isso, entendeu?! Tem que dar 

exemplo”. (Jasmim) 
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“Iniciei uma pós-graduação em cardiologia. Eu não tinha praticamente base 

nenhuma. Mas eu tive muito apoio do pessoal da rotina, dos outros enfermeiros 

diaristas e plantonistas e consegui acompanhar o ritmo. Nós temos sempre os 

nossos treinamentos”.  (Lírio) 

 

 

No INC, os profissionais precisam estar continuamente atualizados haja vista 

a gravidade dos pacientes, para isso no setor estudado, diversos treinamentos são 

propostos à equipe de enfermagem a fim de uniformizar as condutas e o 

conhecimento científico. Tal movimento também visa manter a delimitação do espaço 

social conquistado pelos enfermeiros ao longo de sua trajetória na instituição. 

 

 

“Toda hora tem atualização, temos cursos. Agora, as terapias intensivas se 

uniram e a cada mês uma delas tem um treinamento”. (Tulipa) 

 

 

A relação de subordinação existente ao longo da trajetória histórica da 

enfermagem também está atrelada à figura feminina e ao papel subalterno da mulher 

na sociedade que perdurou durante séculos, pois as tarefas femininas sempre 

tiveram dissociadas do saber intelectual e menor prestígio social. Conforme já 

discorremos, a profissão só adquiriu visibilidade com os resultados positivos 

apresentados por Florence Nightingale na Guerra da Criméia. Somente após este 

período o ensino de enfermagem chegou às universidades e a enfermagem começou 

a busca de sua cientificidade e legitimação (34).  

Outro aspecto que estabelece a medicina no topo da hierarquia hospitalar são 

os objetivos do mercado de trabalho e as representações da sociedade acerca do 

conceito de saúde atribuindo exclusivamente à medicina o poder de restabelecê-la o 

que permite que as competências profissionais dos enfermeiros se percam no 

cotidiano do trabalho para alcance dos objetivos institucionais que são diferenciados 



 

65 

 

dos objetivos da profissão. Assim, podemos perceber que ainda vivemos o 

antagonismo citado anteriormente onde a formação acadêmica enfatiza o cuidado 

direto aos pacientes e, o mercado de trabalho não entende os objetivos da 

enfermagem ou se omite para alcançá-los.  

As relações presentes entre o ambiente organizacional de trabalho e a 

atuação ética das enfermeiras vêm cada vez mais sendo enfatizadas: "A 

enfermagem é uma nobre profissão, mas também frequentemente um terrível 

trabalho. Falta de tempo, de suporte, de recursos, de respeito são mencionados, de 

novo, de novo. Há, na vida cotidiana de muitas enfermeiras, o constante conflito 

entre o que a enfermagem, no seu melhor, poderia ser - o ideal - e o que também 

seguidamente na verdade é - a realidade. Para muitas enfermeiras, essa tensão é 

intolerável" (41).  

Muitas vezes os próprios profissionais se perdem durante o questionamento 

sobre suas competências e possibilidades haja vista que muitos enfermeiros 

ingressaram na profissão sem saber o que ela é.  Podemos evidenciar na fala das 

entrevistadas que estes aspectos fazem parte da consciência coletiva até hoje: 

 

 

“...quando eu me formei, a gente não tinha uma visão de espaço e de 

importância do papel do enfermeiro. Qual é a prática do enfermeiro? O enfermeiro é 

um líder de equipe, ele acabava assim, a ideia que eu tenho né?!  De que há 26 anos 

atrás a gente acabava sendo uma governanta de luxo podemos chamar assim, tem 

que cuidar de tudo para que funcione bem”. (Rosa) – graduada há 26 anos. 

 

 

“Como a maioria das pessoas eu tinha escolhido medicina porque é amplo, 

né?! E aí como eu não passei no vestibular de medicina, só passei no de 

enfermagem; porque eu tentei enfermagem também. Aí eu fui fazendo, tive a 

oportunidade de sair como todo mundo, mas aí fui gostando e fui ficando. Só no final 
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da graduação que eu fui me reconhecendo como pessoa dentro da enfermagem”. 

(Lavanda) – graduada há 5 anos. 

 

 

“No começo, foi sem saber como seria a profissão. Eu peguei um professor 

meu mais próximo e era enfermeiro, aí ele falou: Ah, tenta enfermagem e aí eu tentei 

enfermagem pra todas as públicas e passei tanto pra UFRJ quanto pra UERJ e aí foi 

por partes sem ter a menor noção do que se tratava e aí durante a faculdade eu 

gostei me interessei e me identifiquei”. (Tulipa) 

 

  

“Na verdade eu tinha uma amiga que escolheu ser enfermeira, eu não 

conhecia nada sobre a enfermagem, principalmente sobre o enfermeiro e achava 

que todo o enfermeiro era um médico frustrado. A partir da formação da minha amiga 

eu consegui conhecer o que é enfermagem, o que é ser enfermeiro e daí partiu 

minha afeição pela profissão”.  (Margarida) 

 

 

No relato de Margarida percebemos a representação coletiva do senso 

comum com relação à enfermagem, ou seja, uma graduação que tem como alicerce 

a frustação por não ter atingindo resultados suficientes para o curso de medicina. De 

fato, quando ingressei na universidade existia essa “superioridade” dos acadêmicos 

de medicina em relação aos acadêmicos de enfermagem. Nas carteiras da biblioteca 

do centro biomédico de ensino, por exemplo, onde todas as profissões tinham aulas 

de disciplinas biomédicas, mensagens de menosprezo à enfermagem eram descritas 

com corretivo tais como “enfermeiro é médico frustrado”, “não é catarro, é muco 

enfermeiro idiota”.  Já graduada fui questionada por amigos: “Você vai ficar só nisso, 

não vai fazer medicina não?!”. 

A relação de subordinação é perpetuada até hoje. Alguns enfermeiros que 

trabalham comigo no setor de emergência e atuam em outras instituições 
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hospitalares relatam que esta relação, muitas vezes, é exposta na admissão do 

profissional onde o chefe de enfermagem descreve a filosofia institucional centrada 

numa prática curativa e no atendimento médico. Assim, quando o “doutor” chega 

para avaliar os pacientes e ele solicita a presença da enfermeira e a mesma deve 

deixar o que está fazendo para atendê-lo – exatamente como acontecia na época de 

Florence Nightingale. Dessa forma, o cuidado direto permanece fragmentado e o 

papel do enfermeiro oculto na equipe de saúde.  

O conflito de papéis existente na enfermagem tem suas raízes nos aspectos 

citados anteriormente. Então, cabe-nos refletir: O que é enfermagem? O que faz um 

enfermeiro?   

Enfermagem é uma ciência humana, de pessoas e de experiências com 

campo de conhecimento, fundamentações e práticas do cuidar dos seres humanos 

que abrangem do estado de saúde aos estados de doença, mediados por transações 

pessoais, profissionais, científicas, estéticas, éticas e políticas (44).  

Os componentes da palavra Enfermagem, segundo o dicionário Hoassis, 

significam: Em (aproximação, introdução e transformação); Firm (i) (firmeza, solidez, 

persistência, força, fortaleza); Agem (indicativo de ação ou resultado de ação). A 

palavra Enfermagem é usada em oposição ao vocábulo Enfermo (aquele ou aquela 

que se encontra doente, fraco, débil, que padece de algum mal físico, mental ou 

moral) (42).  

Cada ação de enfermagem tem um valor inestimável tanto para quem executa 

como para quem recebe a mesma. O simples fato de virar periodicamente uma 

pessoa em uma cama pode causar melhora na respiração, prevenção de feridas 

causadas por compressão, melhora do tônus muscular, aumento da circulação 

sanguínea, diminuição ou aumento de dores, diminuição de gases no trato intestinal, 

aumento ou diminuição da capacidade de alcançar objetos na mesa-de-cabeceira, 

contato com as pessoas que estão do outro lado da cama, oportunidade de 

comunicação e diálogo com as pessoas que a estão virando periodicamente(42).  

O entendimento da experiência de enfermagem humanística transcende a 

abordagem da ciência – cuja marca é a impessoalidade e a distância. Essa 
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experiência só pode ser compreendida com um toque de sensibilidade da 

imaginação criativa, conduzindo o sujeito profissional a se sentir responsável pelo 

seu desejo de cuidar e por seus atos sem se alienar do desejo e dos atos da pessoa 

que recebe os cuidados, procurando interpretar seus gestos, seus signos, seu 

comportamento e até os seus silêncios (42).   

Mas, a escassez de enfermeiros nas instituições, o salário insuficiente e o 

número reduzido de vagas destinadas a esse profissional evidenciando a lógica do 

mercado capitalista, que, para baixar os custos, contrata prioritariamente pessoal de 

menor qualificação, acrescentando a seus quadros profissionais graduados apenas 

para a administração e chefia de equipes de enfermagem acarreta questionamentos 

sobre o papel de cuidado integral destes profissionais (26).  

As instituições ainda persistem nas representações antigas acerca da 

enfermagem a despeito das demandas atuais da profissão em relação ao seu papel 

e das dimensões de sua atuação. Os enfermeiros precisaram acompanhar os 

avanços da biotecnologia incorporando novos conhecimentos técnicos ao seu 

trabalho. Assim, não podemos retroceder ao século XIX, onde o cuidado de 

enfermagem era delegado exclusivamente à equipe técnica. O enfermeiro precisa 

estar no leito ao lado do paciente, acompanhando sua evolução e intervindo de 

acordo com suas necessidades para a realização do cuidado que é um sentido mais 

amplo e complexo que envolve a interação enfermeira-paciente durante a realização 

do mesmo. A assistência de enfermagem compreende as ações necessárias para 

que o serviço prossiga. Muitos enfermeiros assistem os pacientes e, poucos cuidam. 

Esta representação, no setor público, perpetua o trabalho mecânico do 

enfermeiro enquanto executor de ordens médicas, cumpridor de tarefas e rotinas 

repetidas sem reflexão de sua atuação e, no setor privado, coloca o enfermeiro numa 

função exclusiva de coordenação/ supervisão do cuidado atrelado a diversas 

atividades burocráticas, subordinado à equipe médica, distanciando-o da beira do 

leito e atribuindo o cuidado direto aos pacientes como atividade exclusiva dos 

técnicos de enfermagem. Não que esses profissionais não possam assumi-lo, porém, 

atuar na sua totalidade é subvalorizar a formação do enfermeiro. 
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A frustração e desapontamento vivenciados por muitos profissionais, 

independentemente de sua fonte, frequentemente, não são percebidos em sua 

dimensão moral: "Não há como ser uma enfermeira ética em ambientes nos quais 

outros poderosos bloqueiam o que as enfermeiras reconhecem como suas 

obrigações morais", já que "problemas éticos no cuidado em saúde são inseparáveis 

do ambiente social e organizacional em que emergem" (40).  

Este fato é percebido quando, durante as entrevistas, os enfermeiros 

destacam a limitação para executar suas atividades devido à filosofia institucional e 

ao precário dimensionamento da equipe de enfermagem nos outros locais que 

atuam. Tal circunstância pode ser notada através dos relatos que seguem: 

 

 

“Onde eu trabalhei o enfermeiro não era beira de leito pelo dimensionamento 

de pessoal que era péssimo. Não tinha como você dar uma assistência de qualidade. 

Eu era chefe, eu não conseguia cobrar do meu enfermeiro uma avaliação, um exame 

físico decente porque eu tinha 05 enfermeiros para 35 leitos”. (Jasmim) 

 

 

“As pessoas estão muito preocupadas em escrever, em ter todo o cuidado que 

fizeram documentados, mas, estão esquecendo-se de entrar no leito e realizar esse 

cuidado. Então, muitas vezes você pega um relatório enorme e quando você vai lá 

[no leito], o curativo do paciente está sujo, o paciente está mal posicionado na cama, 

então, quer dizer, cadê o enfermeiro no leito?” (Petúnia) 

 

 

“Grande parte do nosso tempo é utilizado pra cumprimento de burocracia, 

para escrever e a gente muitas vezes fica com pouco tempo para olhar o doente. 

Mas seria interessante se a gente investisse mais nesse aspecto. Eu acho que a 

filosofia da própria profissão e da instituição também devem estar voltadas para 

isso”.  (Lírio) 
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Nos relatos acima, durante a realização das entrevistas, ficou evidente o 

desapontamento dos profissionais com relação à forma como seu trabalho é 

realizado nas condições existentes. 

Assim, quando os enfermeiros aceitam trabalhar em precárias condições, em 

condições organizacionais em que não podem realizar o que aprenderam a acreditar 

e valorizar e/ou não realizam o que podem e devem realizar, estão negando a si a 

oportunidade de assegurar respeito para si e para a sua profissão e, principalmente, 

falhando em assegurar respeito e o cuidado necessário aos seus pacientes. É, 

então, possível questionar: que impacto tem esta situação na relação profissional 

enfermagem-paciente? As profissionais estão conscientes da relação entre o modo 

como o trabalho de enfermagem e de saúde está organizado e a sua participação ou 

não nessa organização, a negação de si, da sua condição de sujeitos e, 

principalmente, a negação dos direitos dos pacientes? Finalmente, quem se 

beneficia de tais relações de poder? (40).  

À exceção, no setor estudado, os enfermeiros destacam a filosofia deste 

quanto à prática assistencial de enfermagem e a posição de destaque do enfermeiro 

no cuidado direto aos pacientes: 

 

 

”Eu acredito que esse setor seja diferenciado. Até por conta do cuidado, o 

paciente é mais grave. O enfermeiro tem que estar muito à beira leito”. (Copo-de-

leite) 

 

 

“Aqui, eu posso te falar que eu tenho outra visão, então assim, aqui, o 

enfermeiro entra no leito”. (Jasmim) 

 

 

“Aqui, nós conseguimos entrar no leito, até porque tem um quantitativo bom de 

recursos humanos, então, nós conseguimos”. (Flor-do-campo) 
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“A chefia trabalhou de uma forma que conseguiu colocar um quantitativo bom 

de enfermeiros, então, assim, eu tenho tempo pra ouvir meu paciente, eu tenho 

tempo pra ouvir um familiar que tá ali, que está precisando também, cheio de 

dúvidas, está preocupado, entendeu?” (Flor-do-campo). 

 

 

Tais falas são acompanhadas por expressões faciais de contentamento onde 

se percebe que os enfermeiros reconhecem sua importância à beira do leito e como 

suas contribuições culminarão em resultados positivos para os pacientes. 

No entanto, os desapontamentos, como os relacionados ao dimensionamento 

da equipe nos outros locais de trabalho, carregam um teor exaustivo acerca das 

influências da filosofia institucional e das forças do mercado de trabalho o que 

contribui para que esses profissionais tenham seu campo de atuação “indefinido”. 

Porém, quando os enfermeiros, intencionalmente, não exercem poder em 

direção a uma dada agenda profissional/ética, em certa extensão, participam em sua 

própria opressão e são moralmente culpadas pela aceitação deste status quo. Estes 

profissionais necessitam considerar quais responsabilidades são realisticamente 

suas e, comumente falam entre si e no interior da profissão, sobre desigualdades, 

mas raramente levam suas preocupações para fora da enfermagem, apesar das 

múltiplas diferentes possibilidades para além de resignar-se, gritar, rezar ou não 

fazer nada, dependendo da situação o que contribui para que a prática profissional 

do enfermeiro permaneça oculta perante a sociedade (40).  

Portanto, o senso comum atribui uma valorização excessiva à aparência física 

da enfermeira em detrimento à sua prática como percebemos no relato de Jasmim 

que aborda a questão da imagem idealizada da enfermeira: 

 

 

“Uma pessoa com o cabelo bem preso, gel, rede, laço, coque e tem postura, 

nada amassadinho mesmo que não podendo estar à beira do leito, te dando força, 

atenção. Mas, tem que preencher papel, administração, papel de transporte, alta e 
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tudo mais e não pode segurar na sua mão e te dar atenção. Isso é 

mercadologicamente melhor.”  

 

 

Pude constatar isto quando certa vez, conversando com uma colega sobre o 

tema, o paciente ao ouvir retrucou: “Mas vamos levar em consideração que é melhor, 

é o que tem que ser feito, aparência é fundamental”. Ou seja, não importa o 

desenvolvimento das habilidades da enfermeira e o seu embasamento científico. A 

aparência é fundamental. E, quando associam conhecimento à figura do enfermeiro, 

muitos pacientes dizem: “Você é tão boa! É quase médica!”. Ou seja, veem na figura 

do médico o detentor magno do saber científico. Estas falas refletem a representação 

desses pacientes com relação ao enfermeiro.  

Consequentemente, a fim de distinguir seu espaço social dentro da escala 

hierárquica hospital distanciando-se das funções dos auxiliares e técnicos de 

enfermagem, muitas instituições atribuem a esses profissionais atividades puramente 

burocráticas conferindo ao enfermeiro uma posição de coordenação/ supervisão do 

cuidado que o distancia da beira do leito do paciente, remetendo à “governanta de 

luxo” citada anteriormente na fala de Rosa. E, na prática profissional, essas 

atribuições exigidas pelos superiores hierárquicos aproximam os enfermeiros dos 

níveis decisórios, numa situação de co-gestão, em que possuem maior 

responsabilidade no seu trabalho, mas sem participação efetiva na formulação de 

metas e objetivos institucionais (43).  

Cabe salientar a influência da atitude de alguns enfermeiros que se sentem 

valorizados por não precisarem ter essa relação direta com o paciente e passam às 

mãos dos técnicos de enfermagem muitas de suas funções como sondagens 

vesicais, curativos e aprazamento de prescrições médicas.  

 Esta filosofia institucional prioriza a realização da ação dificultando a 

operacionalização da implementação do processo de enfermagem (PE), engessa a 

profissão e cria um ciclo vicioso onde os profissionais devido às cobranças 

excessivas, carga horária de trabalho exaustiva não conseguem frequentar cursos de 
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pós-graduação e alavancar a profissão através do desenvolvimento de sua 

capacidade critico-reflexiva. Isso contribui para o enfraquecimento da categoria e 

perpetua o não reconhecimento do trabalho do enfermeiro pela sociedade o que é 

sentido pelos profissionais que manifestam a sua frustação diante dessa realidade. 

 

 

“Só que é aquela coisa você cai na prática, você massifica tudo de um jeito 

como se fosse uma coisa só. A gente pode tá ajudando, mas tem coisa que a gente 

tem que fazer, é nossa obrigação. Na verdade, a gente tem essa dicotomia técnico/ 

enfermeiro, mas a prática te joga num bolo só. Uma coisa só. Você é da 

enfermagem. A pessoa não se refere: Ah! Posso falar com o técnico de enfermagem 

fulano de tal. As pessoas não tem noção dessa diferença. Tempo de estudo, de 

tarefas, te jogam num bolo só”. (Begônia) 

 

 

Para Carapinheiro:  

 

 

O princípio dominante da divisão do trabalho intelectual é a 

oposição entre comando e execução, ou seja, a oposição entre 

o trabalho intelectual de diagnóstico e terapêutica e o trabalho 

de execução das prescrições médicas, concretizando-se na 

existência de duas hierarquias funcionais pela atribuição de 

critérios de qualificação técnica, à qual corresponde a um 

sistema de estratificação social do pessoal do serviço. Significa 

que entre médicos e enfermeiros, com funções distintas no ato 

médico, desenvolve-se mais uma relação de 

dominação/subordinação do que uma relação de cooperação 

traduzindo a separação profissional no contexto de uma relação 



 

74 

 

de superioridade da hierarquia funcional médica sobre a 

hierarquia funcional de enfermagem (44).  

 

 

Historicamente, com o estabelecimento das relações de poder no ambiente 

hospitalar, certos recursos materiais tornam-se verdadeiros símbolos de uma 

determinada categoria profissional. Um destes elementos é o estetoscópio. O uso de 

diferentes uniformes e distintivos assegura o reconhecimento das hierarquias e das 

respectivas funções. O jaleco não permite a imediata identificação dos médicos, 

estando-lhe obrigatoriamente associado o uso do estetoscópio pendurado no 

pescoço, que usa apenas com o paciente, mas se transporta para todos os sítios do 

hospital. É de fato um objeto de inestimável valor social, representando poder e 

suscitando atitudes de deferência e respeito.  

A equipe de enfermagem também usa bata branca, mas lhe junta outros 

acessórios, como a touca (no caso das mulheres) e os sapatos brancos (no caso dos 

homens), para se distinguirem tanto dos médicos como do pessoal administrativo do 

serviço (44).  

No meu cotidiano de trabalho, os uniformes dos médicos são de cor azul 

escuro e dos enfermeiros azul claro o que pode ser interpretado com uma divisão 

hierárquica remetendo à posição subalterna da enfermagem em relação à medicina 

uma vez que as demais categorias profissionais possuem uma cor específica. Outro 

dado interessante são as prescrições médicas que apresentam itens como: cuidados 

gerais, cuidados gerais de enfermagem, troca diária de curativos. O médico 

prescreve o meu trabalho. A relação de subordinação também faz parte da 

consciência coletiva desses profissionais.   

Outro exemplo é o negatoscópio. É fácil determinar a sala do médico devido à 

presença deste instrumento visto que somente este profissional pode utilizá-lo, pois 

ele pode decifrar as imagens interiores do corpo, reproduzidas em radiografias. 

Assim, o negatoscópio reveste-se de um valor simbólico importante, o de que quem 
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utiliza detém um saber que encerra muito poder, o de ultrapassar as barreiras 

exteriores do corpo e tornar transparente o que é opaco (44).  

Enquanto os médicos estão cercados destes aparatos técnicos, observamos 

como no espaço da enfermagem predomina um lavatório para desinfecção das mãos 

mostra que os enfermeiros se aproximam frequentemente dos limiares do perigo e 

da contaminação, numa relação mais promíscua com a doença, apesar do arsenal 

de armas assépticas montadas à volta do corpo do doente (44).  

Diante da perpetuação dessa hierarquia, mesmo que na formação do 

enfermeiro seja preconizado a sua autonomia em relação aos médicos podemos 

inferir que os enfermeiros trazem consigo raízes dessas representações que o 

colocavam numa posição inferior na escala hierárquica hospitalar.  

 

 

”Nós temos voz nas reuniões da equipe multiprofissional do hospital e eu acho 

que aqui nós temos uma valorização muito acima das outras instituições que eu 

tenho passado. Nós temos até uma posição privilegiada. Conseguimos interagir com 

outros profissionais de outros setores aqui dentro e sempre temos um retorno 

satisfatório”. (Lírio) 

 

 

No relato de Lírio, por exemplo, é enfatizada a posição privilegiada da 

enfermagem uma vez que a mesma é ouvida dentro da equipe multiprofissional. Ou 

seja, “ter voz” já caracteriza a conquista de um espaço social dentro do INC uma vez 

que a maioria das instituições coloca o médico no topo da escala hierárquica 

hospitalar e, oculta o enfermeiro. A concretização da conquista deste espaço social 

dentro do micropoder hospitalar reflete-se na fala seguinte : 

 

 

”Aqui, no setor, nós temos  uma equipe multidisciplinar onde conseguimos 

lidar de igual para igual com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e eu não vejo 
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dificuldade quanto a isso. Nós somos ouvidos, somos bem aceitos como enfermeiros 

mesmo. Eles respeitam muito nossa opinião e nossa avaliação do paciente”. (Copo-

de-leite) 

 

 

Firma-se cada vez mais a moderna tendência do espirito de equipe e de 

trabalho multiprofissional, sem hegemonia de nenhuma categoria sobre as demais. 

Mesmo porque a legislação brasileira, tanto a educacional como a do exercício 

profissional, não hierarquiza profissões dentro do campo universitário.  

Em alguns relatados percebemos que apesar do poder latente que existe no 

setor, no que tange à assistência direta ao paciente, os enfermeiros se “impõe” na 

assistência direta aos pacientes sob seus cuidados: 

 

 

“Aqui, ninguém espera sentado uma resposta médica. Sempre já estamos no 

leito quando eles [os médicos] estão chegando pra poder intervir em mais alguma 

coisa”. (Orquídea) 

 

 

“Não que isso seja competência minha, mas, o enfermeiro beira leito aqui você 

observa a PA caindo, caindo, caindo, o paciente têm disfunção? Ah, não tem 

disfunção porque eu colhi a história dele no POI e não tem disfunção. Ah, então, 

vamos colocar um volume? Vamos colocar volume.” (Copo-de-leite) 

 

 

  Para Rosa, muitos enfermeiros não percebem a importância desta 

competência conquistada: 
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“... mas, muitos depois que se formam também não valorizam essa questão da 

avaliação, de como eu posso identificar coisas importantíssimas em relação a esse 

doente através da minha avaliação.” 

 

 

Profissionais oriundos de profissões mais antigas promoveram a criação de 

outros cursos e escolas para formar novas categorias, bem preparadas, para assumir 

funções que os antigos não podiam e não conseguiam mais desempenhar. Ao longo 

do tempo, esses novos profissionais foram aprofundando seus estudos e 

habilidades, aumentando cada vez mais a especificidade de seu trabalho. Desta 

maneira, observamos como a hierarquia profissional é um valor que foi construído 

histórico e socialmente na história das profissões. Hoje em dia, nenhum profissional 

poderia e nem conseguiria, sozinho, prestar assistência integral à saúde de qualquer 

paciente (38).  

 Assim, percebendo o processo de enfermagem como método que atribui 

especificidade à profissão, os estudos sobre a temática cresceram abruptamente e, 

enfim, a enfermagem encontrou seu lugar. No entanto percebemos certa resistência 

por parte dos enfermeiros com relação ao tema o que pode ser vinculado à formação 

haja vista que nem todos os enfermeiros foram contemplados com estes conteúdos e 

o mercado de trabalho não introduz a sistematização da assistência de enfermagem 

rotineiramente nas instituições de saúde no Rio de Janeiro.  

Apesar das características do processo de enfermagem, precisamos refletir 

sobre os aspectos que permeiam a postura da maioria das instituições hospitalares 

no Rio de Janeiro, em perpetuarem a enfermagem como executora de ordens 

médicas, sem reflexão de sua atuação num trabalho rotineiro, massificado que 

contribui para a alienação profissional gerando conflito de papéis durante sua prática 

assistencial com relação às suas competências e potencialidades. Isto contribui para 

que o paciente deixe de ocupar uma posição central no cuidado e esta posição 

passa a ser ocupada pelas tarefas burocráticas, ou seja, um caminhar divergente 

entre teoria e prática.  
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Podemos supor que essa atitude mercadológica tem embasamento na visão 

capitalista das instituições as quais objetivam o lucro em detrimento da qualidade da 

assistência à saúde das pessoas. Assim, torna-se conveniente, por exemplo, ter 

profissionais “encarcerados” a uma escala de trabalho de 48 semanais ou mais, 

acríticos, submissos e com uma remuneração limitada que os incentiva a realizarem 

dupla ou tripla jornada de trabalho, a não buscarem qualificação profissional. E, 

assim, colocando a profissão numa postura de empirismo retomando aos séculos 

passados. 

A enfermagem, definida como prática social historicamente construída para o 

cuidar, para o gerenciar e para o educar, é também envolta por “uma malha de 

afazeres que dão origem a inúmeros papéis”; estes, no entanto, muitas vezes são 

confundidos pela enfermagem, como também pelos profissionais da saúde. Ao se 

trabalhar a especificidade do trabalho do enfermeiro, há uma indefinição sobre o que 

seja específico do enfermeiro, fato que interfere conflitivamente na identidade desse 

profissional e na sua atuação (45).  

Essa situação é ainda mais agravante quando percebemos que dentro da 

própria comunidade científica há desconhecimento do papel do enfermeiro gerando 

distorção quanto aos interesses da profissão e contribuindo para a formação de 

convicções errôneas no senso comum acerca da equipe de enfermagem. 

Recentemente, tivemos uma reportagem intitulada: “Cremerj vai ao MP contra papel 

de enfermeiros nas Clínicas da Família” que se tratava do seguinte: 

 

 

RIO - A distribuição de protocolos de enfermagem — documentos com orientações 

aos profissionais — que vem sendo feita pela Secretaria Municipal de Saúde nas 

Clínicas da Família está causando polêmica entre entidades representativas dos 

médicos. O Conselho Regional de Medicina (Cremerj) entrou anteontem com uma 

representação no Ministério Público estadual para suspender a distribuição, sob o 

argumento de que os enfermeiros estariam substituindo médicos na tarefa de fazer 

diagnósticos. O Conselho Regional de Enfermagem (Coren) contesta essa alegação 
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e afirma que os protocolos estão dentro da lei, não extrapolando as funções dos 

enfermeiros. 

(Publicado: 5/04/12 - 23h17) 

 

 

 Nesta reportagem fica claro que há uma distorção do trabalho do enfermeiro 

o que contribui para a formação de opiniões no senso comum acarretando uma visão 

negativa ao seu trabalho. Portanto, é necessário esclarecer que os protocolos não 

são de enfermagem, mas sim do Ministério da Saúde e, que os enfermeiros fazem 

diagnósticos sim, porém, o referencial da enfermagem em relação ao paciente é 

diferente do referencial da medicina. O diagnóstico de enfermagem faz parte do PE 

constituindo a segunda fase e não serve para identificar ou direcionar prescrições 

para a cura de uma doença, eles dizem respeito às respostas que podem decorrer 

destas situações do ciclo da vida ou da própria terapêutica, gerando necessidades 

que o enfermeiro deve estar preparado para identificar e tratar adequadamente (46).  

 

 

O diagnóstico de enfermagem é a fase em que se estabelecem 

as necessidades de cuidados; também auxilia a enfermeira a 

definir prioridades de ações selecionando intervenções para 

atingir resultados; facilita os registros de enfermagem e a 

comunicação entre enfermeiros, e propicia o foco para 

avaliação das ações a serem executadas (47).  

 

 

Ainda na reportagem, 

 

A presidente do Cremerj, Márcia Rosa de Araújo, considera o assunto grave, 

por colocar a saúde da população em risco. Ela acredita que a Secretaria Municipal 
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de Saúde está adotando o procedimento porque não consegue fixar médicos na rede 

pública, devido aos baixos salários. 

 

 

São cabíveis as reivindicações dos médicos por melhores condições de 

trabalho, porém, emitir um julgamento dizendo que a saúde da população está em 

risco por conta dessa conduta mais uma vez contribui para que a sociedade atribua 

uma imagem negativa ao trabalho do enfermeiro junto à sociedade uma vez que o 

médico é visto socialmente como detentor magno do saber científico. Dizer que a 

consulta de enfermagem traz risco é um antagonismo uma vez que a profissão é 

comprometida com a vida e deve respeitar a dignidade e os direitos humanos em 

todas as suas dimensões (48).  

Em geral, visamos evitar a doença e promover, manter e recuperar a saúde 

(na doença terminal, a meta é uma morte tranquila); maximizar a sensação de bem-

estar, a independência e a capacidade de funcionamento nos papéis desejados 

(como definidos pelo paciente); proporcionar cuidado eficiente e de baixo custo, que 

atenda às necessidades biológicas, sociais, espirituais e culturais do indivíduo; 

trabalhar continuamente para melhorar os resultados do paciente e as práticas de 

atendimento (28).  

 É preciso ter uma visão crítica diante das circunstâncias, ou seja, existe o 

programa do Ministério da Saúde e existe o processo de implantação deste 

programa que pode sofrer distorções de acordo com a filosofia institucional e a 

representação da sociedade acerca do mesmo. E mais, existe o programa e, existe o 

que ele se tornou na prática. 

Seguindo: 

 

 

No documento dirigido aos profissionais da área de saúde da família constam 

orientações sobre o atendimento e o acompanhamento de doenças infantis, cuidados 

com pacientes hipertensos e a rotina de rastreamento do câncer de mama. 



 

81 

 

Na representação, o Cremerj argumenta que os protocolos são verdadeiros 

manuais, feitos para que o enfermeiro realize todo o atendimento do paciente, 

excluindo qualquer avaliação médica, a não ser nos casos em que os sintomas não 

estejam apontados nos documentos. 

(Publicado: 5/04/12 - 23h17) 

 

 

Como integrante da equipe de saúde, o médico não pode ser excluído do 

atendimento à população. O que percebemos é que existem circunstâncias em que o 

enfermeiro tem competência para atuar. Por exemplo, o pré-natal de baixo risco é 

realizado pelo enfermeiro. Os manuais não são destinados exclusivamente à 

enfermagem, mas sim a equipe de saúde. E, a consulta de enfermagem é 

estabelecida pela lei do exercício profissional. 

 

 

O conselho cita como exemplos a anamnese (entrevista com o paciente), o 

exame físico, a avaliação de vacinas e da alimentação, que constam dos protocolos. 

Segundo o Cremerj, todas essas ações devem estar a cargo de médicos. 

(Publicado: 5/04/12 - 23h17) 

 

 

Já em 1965, Wanda Horta, introduziu oficialmente no programa de 

Fundamentos de Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP a história dos 

problemas de saúde do paciente com o título de “Anamnese de Enfermagem”; 

entretanto, mostrou-se não satisfeita com o termo por causa da conotação com a 

anamnese médica. Em reunião com o corpo docente da cadeira de Fundamentos de 

Enfermagem, realizada em 1967, foi sugerida a locução “histórico de enfermagem” 

que foi adotada oficialmente desde então (30).  

 Assim, o histórico de enfermagem (nome dado pela autora) é a primeira etapa 

do processo de enfermagem e corresponde ao levantamento de dados do método 
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científico. As técnicas propedêuticas de inspeção, percussão, palpação e ausculta 

são ensinadas na academia na disciplina de fundamentos de enfermagem. Devemos 

ressaltar que o foco da enfermagem não é a doença. O enfermeiro elabora seus 

diagnósticos baseado nas necessidades do paciente que exigem uma intervenção 

profissional e para a elaboração adequada desses diagnósticos precisa realizar uma 

coleta de dados de qualidade, esta inclui entrevista com o paciente, exame físico, 

análise de exames laboratoriais, entrevista com os acompanhantes. 

  

 

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os 

enfermeiros das Clínicas da Família têm suas práticas determinadas pelos protocolos 

e pelas normas do Ministério da Saúde. Diz ainda que as atribuições dos 

profissionais constam da Política Nacional de Atenção Básica e são fiscalizadas pelo 

Coren. 

A nota ressalta também que os enfermeiros da prefeitura do Rio exercem as 

mesmas funções de seus colegas em todas as capitais do país. "As normas legais 

refletem a prática também de outros locais do mundo, onde a enfermagem integra o 

conjunto de profissões regulamentadas, cujas atividades são estabelecidas por lei", 

diz a nota. 

(Publicado: 5/04/12 - 23h17) 

 

 

Desde 1986 o planejamento da assistência de enfermagem é uma imposição 

legal haja vista a Lei nº. 7.498 de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da enfermagem e apresenta o processo de 

enfermagem com as seguintes etapas: 

 Histórico: conhecer hábitos individuais e biopsicossociais visando à 

adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a identificação de 

problemas. 
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Exame Físico: o enfermeiro deverá realizar as seguintes técnicas: inspeção, 

ausculta, palpação e percussão, de forma criteriosa, efetuando o levantamento de 

dados sobre o estado de saúde do paciente e anotação das anormalidades 

encontradas para validar as informações obtidas no histórico. 

Diagnóstico: o enfermeiro após ter analisado os dados colhidos no histórico e 

exame físico, identificará os problemas de enfermagem, as necessidades básicas 

afetadas e grau de dependência, fazendo julgamento clínico sobre as respostas do 

indivíduo, da família e comunidade, aos problemas, processos de vida vigentes ou 

potenciais. 

Prescrição: é o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro, que direciona 

e coordena a assistência de Enfermagem ao paciente de forma individualizada e 

contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção 

da saúde. 

Evolução: é o registro feito pelo Enfermeiro após a avaliação do estado geral 

do paciente. Desse registro constam os problemas novos identificados, um resumo 

sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados 

nas 24 horas subsequentes. 

Após a iniciativa e investimento do COREN-SP, em 1999, de implementar o 

processo de enfermagem de forma definitiva nas instituições de saúde públicas e 

privadas de todo o Estado, a Resolução COFEN-272/2002 surgiu como apoio legal 

para a implementação dessa prática em âmbito nacional, dispondo sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas instituições de saúde 

brasileiras. Ela trata no seu art. 1º sobre a função privativa do enfermeiro de 

implementar, planejar, organizar, executar e avaliar o processo de enfermagem (PE), 

o qual compreende: histórico, exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de 

enfermagem.  Em seu artigo 2º trata sobre a responsabilidade dos CORENS, em 

suas respectivas jurisdições, zelar pelo cumprimento desta norma, e os casos 

omissos deverão ser resolvidos pelo COFEN (49).  

Contínuas reflexões sobre a temática levaram, em 2009, ao surgimento da 

Resolução COFEN 358/2009 que inclui a equipe técnica no processo de 
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enfermagem e traz no art. 1º “O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 

modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em 

que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem” descrevendo cinco etapas que o 

compõe (a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, planejamento de 

enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem) esclarecendo em seu art. 

3º que o processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que 

oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o 

planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para 

a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Em seu art. 4º diz que ao 

enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do PE, de modo a alcançar 

os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico 

de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 

um dado momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações 

ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, frente a essas respostas. 

Percebe-se através da literatura que a enfermagem caminha rumo ao seu 

aprimoramento conceitual objetivando validar a sua cientificidade delimitando seu 

campo de atuação a fim de perpetuar sua legitimação enquanto ciência. Esse 

aprimoramento é percebido pela utilização, na resolução nº. 358/2009, do termo 

coleta de dados que engloba a entrevista, consulta a prontuários, à família, aos 

exames laboratoriais e exame físico, representando uma evolução deste conceito em 

relação à resolução COFEN 272/2002 e a lei do exercício profissional que traz os 

termos, histórico e exame físico como independentes.  

De fato, os estudos sobre sistematização da assistência e processo de 

enfermagem aumentaram significativamente a fim de divulgar a especificidade da 

profissão e manter sua legitimação profissional nos espaços de poder.  

Na perspectiva de descrever a produção bibliográfica nacional acerca do 

processo de enfermagem, alguns resultados merecem ser apresentados: numa 

pesquisa que objetivou analisar a produção bibliográfica acerca do processo de 

enfermagem no período de 1998 ao primeiro trimestre de 2008, identificou que 

quanto ao tipo de periódico, a Revista Latino-Americana de Enfermagem é a que 
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contém maior número de artigos publicados (32/ 41,5%), seguido pela Revista da 

Escola de Enfermagem da USP (16/ 20,8%), Acta Paulista de Enfermagem (14/ 

18,2%), Revista Brasileira de Enfermagem (9/ 11,7%) e pelas Revistas Mineira de 

Enfermagem e Texto & Contexto Enfermagem (3/ 3,9%), respectivamente (29).  

A abordagem quantitativa foi o tipo de estudo mais utilizado (34/ 44,1%), 

seguido pela abordagem qualitativa (24/ 3,2%), estudos do tipo experimental, revisão 

e quase-experimental foram os menos utilizados (1/ 1,3%), respectivamente (29).  

Há diversos enfoques sobre o processo de enfermagem utilizado pelos 

enfermeiros no cotidiano de trabalho, e dentre estes, é notável nas publicações, os 

estudos com o foco principal no diagnóstico de enfermagem, sendo o interesse e a 

preocupação dos autores centrados na sua elaboração e validação (29).  

Os estudos relacionados ao diagnóstico de enfermagem apareceram sob 

diversos pontos de vista. Dentre eles, o enfoque destacado foi o de estabelecer e 

firmar os diagnósticos de enfermagem que melhor atendam a uma determinada 

clientela, de forma especifica. Identificou-se que a base teórica mais utilizada pelos 

autores para o diagnóstico de enfermagem é o da NANDA (29).  

 

 

 

5.2. Processo de enfermagem – visão dos enfermeiros do pós-operatório do 

INC 

 

Alguns autores relatam que há um déficit conceitual que se reflete na literatura 

pela utilização dos termos processo de enfermagem (PE), metodologia da 

assistência de enfermagem (MAE) e a própria sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE) ora como sinônimos e ora com diferentes definições. Essa 

disparidade de conceitos se traduz na prática por um enfraquecimento e uma 

desarticulação entre teoria e prática, fato este que gera conflitos ideológicos que 

prejudicam não só o entendimento da prática de enfermagem, como também o 
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ensino das teorias de enfermagem, bem como do processo de enfermagem e 

metodologia da assistência (3).  

A realidade mencionada tem se apresentado de modo frequente nos relatos 

de experiência de docentes envolvidos direta ou indiretamente com o ensino do 

processo de enfermagem, fato que subjaz à inaplicabilidade do referido método nos 

hospitais que são campos de estágio das escolas formadoras, e, não obstante, pode 

corroborar com a concepção dos discentes sobre a inaplicabilidade do processo 

como instrumento cotidiano do trabalho em Enfermagem (1).  

Essa lacuna conceitual foi evidenciada durante as entrevistas quando 

questionados sobre sua opinião quanto ao ensino do processo de enfermagem na 

graduação:  

 

 

“Em termos de disciplina foi bem deficitário, em termos de prática mais ainda. 

Consigo perceber que a melhora dessa abordagem ficou mais pra pós-graduação”. 

(Margarida) 

 

 

“Durante minha faculdade a abordagem da coleta de dados (anamnese, 

exame físico do paciente) foi bem abordada até. Foi bem abordado, confesso que 

poderia ter sido até um pouco mais”. (Orquídea) 

 

 

“Nós tínhamos uma abordagem menos efetiva eu acredito”. Há 26 anos a 

gente não tinha essa abordagem pelo enfermeiro, era meio tímida, né? (Rosa) 

 

 

 “Essa abordagem direta ao cliente como temos, eu acho que, hoje em dia, a 

ênfase é maior, a avaliação é mais precisa, existe uma preocupação maior, 

atualmente”. (Rosa) 
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Precisamos entender que muitos profissionais não tiveram acesso a esses 

conteúdos na graduação visto que as pesquisas sobre o processo de enfermagem 

cresceram abruptamente e, muitas vezes, a prática assistencial dos enfermeiros não 

os permite acompanhar a evolução desses conceitos. 

O trabalho ou exercício profissional é determinante do espaço social das 

profissões, as quais se inserem na multidimensionalidade desse espaço social que é 

complexo, por vezes, exigente. O enfermeiro/a para prestar assistência de 

enfermagem com qualidade e de forma humanizada necessita inserir-se na rede 

social de cuidados de forma consciente, competente, tanto técnica quanto 

cientificamente (49).  

Para tanto, é preciso que o direito dos enfermeiros a aprimorar seus 

conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática 

profissional seja respeitado e incentivado pelas instituições nas quais prestam seus 

serviços (48).  

No entanto, o estímulo à qualificação profissional não é uma realidade da 

enfermagem que, geralmente, convive com baixos salários, péssimas condições de 

trabalho e dimensionamento inadequado de profissionais como citado anteriormente. 

Exemplificando, em janeiro de 2011 realizei um processo seletivo para uma 

instituição privada de ponta na cidade do Rio de Janeiro. A escala era 12/36h, eles a 

mascaravam afirmando que a escala era 12/60h, no entanto, os enfermeiros 

precisavam realizar quatro complementações de 12 horas que eles escolheriam de 

acordo com a necessidade da instituição. O salário inicial era de R$ 1.565, 00. Como 

dito acima a instituição é uma instituição de alto padrão, logo, eu precisaria de tempo 

para investir em qualificação científica. Mas, como? Trabalhando em dias alternados 

com esta remuneração?  

Reflitamos sobre isto. O piso salarial do enfermeiro a partir de 1º de janeiro de 

2011 estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho representada pelo Sindicato 

dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e pelo Sindicato Hospitalar, Clinico, Casas de 

Saúde do Município do RJ é de R$950,00 (novecentos e cinquenta e reais), ou seja, 

a remuneração do referido hospital ia além do piso salarial no Município (50).  
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Como viver, em condições dignas, com a inflação que vivemos, com uma 

remuneração de R$ 950,00? 

Os baixos salários dos enfermeiros se tornam um confinamento para esses 

profissionais que se veem obrigados a assumir dupla jornada de trabalho para 

complementar sua renda. Pergunto-me até que ponto esse “aprisionamento” não é 

proposital para perpetuar uma profissão submissa e acrítica visto que a equipe de 

enfermagem é maioria dentro das empresas de saúde e, o aumento de sua 

remuneração com diminuição da carga horária acarretaria na visão capitalista um 

ônus para o orçamento das mesmas.  Tal fato gera frustação entre os profissionais o 

que pode ser constatado na fala de Begônia: 

 

 

“[...] o mercado te suga sim. Eu trabalho em dois empregos, num mês eu fico 

nove dias em casa quando eu tenho folga de lá e daqui. O que são nove dias em 

casa? Eu fico cansada pra pegar um livro. Às vezes, eu fico pensando nas 

oportunidades, mas eu tenho que trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro”.  

 

 

“Sinto muita falta de estudar. Eu acho que eu não trabalharia em dois 

empregos se eu tivesse oportunidade de estudar. Tentaria me especializar em 

alguma coisa que eu gostasse de fazer. Terminar uma pós que eu não consegui por 

causas dos dois empregos. Se eu pudesse sair de um emprego e estudar eu faria 

isso”.  

 

 

“Muita coisa eu sinto falta da faculdade porque você aprende, mas na prática 

você não realiza. É muito diferente. Eu me sinto frustrada, não pela minha profissão, 

mas pela bagagem que você traz da faculdade e não põe em prática porque a gente 

é podado. Você vira um mecanicista. E, no final do plantão você está esgotada e o 

que a gente aprendeu na faculdade do processo, do exame físico, do histórico?!Você 
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sai cansado, não se lembra de nada e vai embora para no dia seguinte estar no outro 

emprego”.  

 

 

A Lei Estadual nº. 6.163 de 09.02.2012 estabelece um novo piso salarial para 

os enfermeiros no valor de R$ 1.861,44 (hum mil, oitocentos e sessenta e hum reais 

e quarenta e quatro centavos). No entanto, essa lei engloba categorias profissionais 

que não o tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo 

de trabalho. Como citado acima existe uma Convenção Coletiva de Trabalho que dita 

o piso salarial dos enfermeiros - R$ 950,00. Como exemplo, podemos citar a 

negociação coletiva 2011/2012 - SINDHERJ e SEESSNIT. Assim, permanecemos 

nessa remuneração.  

Dos catorze enfermeiros entrevistados doze possuem jornada dupla de 

trabalho, os dois enfermeiros que atuam apenas no INC relataram que realizam 

plantões remunerados de outros colegas para complementarem sua renda. Nove 

profissionais realizam mais de sessenta horas semanais, o que se torna uma barreira 

para a busca de aprimoramento profissional.  

Entretanto, no setor estudado, os funcionários destacam o incentivo que 

recebem com treinamentos frequentes, quantitativo adequado de funcionários e 

jornada de trabalho satisfatória e, sentem-se valorizados com esse investimento.  

 

 

“A gente tem sempre os nossos treinamentos”. (Lírio) 

 

 

“Aqui existe treinamento, todo sabe como tem que fazer”. (Flor-do-campo) 

 

 

“Toda hora tem atualização, tem curso. Todo mês agora as terapias intensivas 

se uniram. Antes era só o pós-operatório, a cada três meses o pós-operatório tinha 
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um treinamento. Agora a cada mês uma terapia intensiva tem um treinamento. Mês 

passado foi monitorização invasiva, depois ventilação mecânica e assim vai”. (Tulipa) 

 

 

“A chefia que atua agora que com todas as suas dificuldades, com todas as 

suas deficiências e tal, mas tem uma filosofia e um projeto de trabalho muito bom, 

pelos menos pra mim. Eu me encaixo nele”. (Rosa) 

 

 

No Brasil, as ideias de Wanda Horta contribuíram para que a enfermagem 

caminhasse em busca de sua especificidade e se legitimasse enquanto ciência. Nas 

últimas quatro décadas, os estudos sobre o PE cresceram absurdamente e os 

enfermeiros estão se empoderando de seu aprendizado e implementando-o na sua 

prática profissional.  

O processo de enfermagem é reconhecido como instrumento essencial à 

Enfermagem, capaz de prover autonomia, independência e especificidade à 

profissão à medida que subsidia o enfermeiro na interpretação, análise e julgamento 

dos problemas de saúde atuais e potenciais dos pacientes, baseado nas 

manifestações das respostas humanas (1).  

Para o sucesso da SAE deve haver uma parceria com a educação continuada 

a fim de suprir as dificuldades reais dos profissionais, com enfermeiros 

responsáveis/competentes, que tenham referenciais teóricos, objetivos assistenciais 

e avaliem constantemente essas práxis. Para vários autores um dos caminhos para a 

implementação eficaz é a integração docente-assistencial, ou seja, a integração 

entre as faculdades e as instituições de saúde que servem de campo de estudo para 

os futuros enfermeiros. Acreditamos que a iniciativa dos mestrados profissionais em 

enfermagem contribuirá de modo significativo para diminuir a distância entre teoria e 

prática fazendo com que os profissionais percebam o processo de enfermagem 

como o seu trabalho e não como algo distante e inacessível já que muitos já o 
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realizam, porém, de forma não sistematizada como pode ser percebido na fala de 

Flor-do-campo: 

 

 

“Mas eu acho que eu vejo outras coisas que ele [o médico] deixa passar, por 

exemplo, essa questão das dúvidas do paciente, da ansiedade, do medo, entendeu? 

Então, às vezes, você parar, segurar a mão, entendeu? Fazer um carinho na cabeça 

sabe? Têm pacientes que estão aqui há muito tempo”.  

 

 

Nesta fala, a enfermeira através da coleta de dados identificou as 

necessidades do paciente, elaborou os diagnósticos (medo, ansiedade) e, ainda 

descreve algumas intervenções - orientações e toque terapêutico. Isso precisa ficar 

claro, o PE é intrínseco ao ser enfermeiro. Ele prevê que a assistência de 

enfermagem seja pautada na avaliação do paciente e forneça os dados para que os 

diagnósticos de enfermagem sejam identificados. Os diagnósticos direcionam a 

definição de metas a serem alcançadas. Juntos, diagnósticos e metas são as bases 

para selecionar as intervenções mais apropriadas à situação específica do paciente. 

Realizadas as intervenções, o alcance das metas deve ser avaliado. Dessa 

avaliação, retorna-se às fases precedentes, caso as metas não tenham sido 

alcançadas ou novos diagnósticos tenham sido identificados (27).  

Este estilo de pensamento trata de incorporar um continum de perguntas-

respostas-perguntas ancorado no contexto da situação de cada paciente. Quais são 

as situações de saúde desse paciente que as ações de enfermagem podem 

modificar (diagnóstico)? Qual é a melhor situação a que esse paciente pode chegar 

com os recursos existentes (metas)? Que cuidados eu devo realizar para alcançar 

essa melhor situação (intervenções)? Estamos alcançando as metas definidas? Por 

quê? (resultados) (27).  

Diante dessa concepção, o processo de enfermagem também provê um guia 

para um estilo de pensamento, mas, por si só, não é capaz de garantir boa qualidade 
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de cuidados de enfermagem. O conteúdo de tudo o que é processado nesse 

continum de perguntas e respostas, o que acontece em cada interação do enfermeiro 

com o paciente e os fatores contextuais dos ambientes de cuidados é que qualificam 

o cuidado de enfermagem(27).  

É necessário promover uma ampla discussão sobre o assunto nas Escolas de 

Enfermagem, a fim de determinar o referencial teórico que embasará o PE e definir a 

metodologia a ser empregada no ensino do mesmo (51).  

Para uma efetiva implantação do PE, existem autores que consideram 

necessário haver primeiro um comprometimento da chefia de enfermagem com a 

proposta, promovendo reuniões e elaborando um plano de ação que incluiria: a 

sensibilização da equipe para a importância dessa metodologia; o desenvolvimento 

de um estudo aprofundado do tema com o envolvimento de toda a equipe; e a 

construção coletiva dos meios para viabilizar a execução do processo. Esses autores 

esclarecem que, o plano de ação viria garantir e assegurar que os objetivos fossem 

direcionados para viabilizar a implementação do PE, tendo como primeiro passo a 

sensibilização dos enfermeiros (51).  

 

 

 

5.2.1 Representações coletivas dos enfermeiros do pós-operatório do INC 

acerca da coleta de dados em pós-operatório de cirurgia cardíaca 

 

 Para Wanda Horta, a coleta de dados – intitulada pela autora como histórico 

de enfermagem, deve ser realizado na admissão do paciente, isto é, no primeiro 

contato, o que pode ocorrer no quarto, na sala de admissão clínica, no ambulatório, 

no domicílio utilizando como técnica para sua realização a entrevista informal, 

promovendo uma interação enfermeira-paciente. Outras técnicas são úteis e 

utilizadas durante toda a entrevista, como a observação. No exame físico emprega-

se a inspeção, percussão, palpação e ausculta (30).  
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No setor estudado, evidenciamos através do relato de copo-de-leite que o 

mesmo ocorre na admissão do paciente, de maneira não sistematizada e, em 

contatos subsequentes a coleta de dados torna-se mais focalizada. 

 

 

“Eu acho superimportante e, aqui, a gente faz muito isso na admissão. A partir 

do momento que o paciente foi admitido, na passagem de plantão, a gente fala 

algumas coisas pontuais, mas o histórico mesmo, ele é colhido só na admissão.” 

 

 

No setor estudado não há um roteiro padronizado para coleta de dados de 

enfermagem, logo, não há uma teórica de enfermagem que embase a assistência. 

Os dados são obtidos basicamente no prontuário do paciente pelo enfermeiro que o 

admitiu, e pela situação clínica do paciente no momento da admissão com ênfase em 

dados objetivos. Orquídea nos relata sua dificuldade inicial na realização da coleta 

de dados e, através de sua fala percebe-se a ênfase nos dados objetivos do paciente 

o que se deve à condição pós-cirúrgica. Os dados obtidos correlacionam-se com os 

elementos significativos das patologias cardiovasculares. 

 

 

“Tive sim dificuldades nessa questão de aprender a fazer o exame físico, mas 

depois que você aprende é medular, principalmente na área cardíaca, a gente já 

sabe os parâmetros que a gente quer alcançar em cada paciente.” (Orquídea). 

 

 

Os enfermeiros também conversam com os acompanhantes, durante o horário 

de visita, identificando se houve internações anteriores, se o paciente era agitado 

durante essa internação, se o paciente é ansioso ou não validando alguns dados 

obtidos no prontuário.  
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A gravidade dos sintomas do paciente, o ambiente de prática dos enfermeiros 

e a finalidade da coleta de dados são fatores que precisam ser considerados quando 

se determina a frequência e a extensão da avaliação de enfermagem necessária. 

Inicialmente obtemos informações demográficas referentes à idade, sexo e origem 

étnica. A história familiar, bem como o exame físico, deve incluir a avaliação para 

anormalidades genéticas associadas a distúrbios cardiovasculares – 

hipercolesterolemia familiar, miocardiopatia hipertrófica, síndrome do QT longo, 

hemocromatose hereditária, níveis elevados de homocisteína. Deve ser estabelecida 

a altura, o peso atual e o peso usual.  

Durante a investigação no prontuário, a enfermeira precisa procurar dados quanto à 

base cultural e às práticas religiosas do paciente, se não for possível coletam esses 

dados do acompanhante.  

É preciso que os profissionais não subvalorizem esta etapa do processo de 

enfermagem buscando atualização profissional a fim de acompanharem a evolução 

dos conceitos e terem dimensão da importância de seu preparo e atuação neste 

momento. Cabe, entretanto, ressaltar a contribuição da academia diante da 

fragmentação entre o saber e o fazer, o que corrobora com a fragilidade na 

construção concomitante das competências conhecimento, habilidade e atitude, na 

formação acadêmica (1).  

Durante a realização das entrevistas, ficaram nítidos certos déficits conceituais 

e até práticos devido às poucas oportunidades de aprendizado prático dos conteúdos 

teóricos, condição necessária à construção da competência habilidade.  

 

 

“Não tive tanta dificuldade para a realização do histórico porque se o paciente 

está lúcido e orientado, você consegue conversar com ele. Ele te dá todas as 

informações que você precisa. Você recorre ao prontuário também e tem acesso a 

esses dados. O exame físico é que demanda mesmo da prática” (Orquídea).  
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“O histórico de enfermagem foi até mais compreensível do que o exame físico. 

Eu acho que com relação ao exame físico, o estudo tá meio que caminhando”. 

(Hortênsia) 

 

 

“Você vê que é importante, a importância do exame físico e do histórico de 

enfermagem”.  (Violeta) 

 

 

Diante desses relatos podemos identificar a utilização independente do termo 

histórico em relação ao termo exame físico de acordo com a lei o exercício 

profissional, que faz essa fragmentação e, com a proposta de Wanda Horta.  

No relato de Hortênsia, a autora destaca o crescimento dos estudos no que 

tange ao exame físico não fazendo referencia às técnicas propedêuticas de 

semiologia, mas sim com relação ao papel clínico do enfermeiro, ou seja, o 

enfermeiro está percebendo a sua importância na cabeceira do leito e, de fato, no 

setor estudado é enfatizada essa atuação.  

 

 

“Se você não faz uma avaliação inicial do paciente não tem como você 

trabalhar as suas doze horas. Ainda mais aqui que é um CTI. Saber o cuidado de 

enfermagem que é mais relevante para o paciente, banho, troca de curativos, 

mudança de decúbito, uma higiene. Sua avaliação já começa ali na hora que você dá 

o bom dia para o paciente mesmo sem ele estar respondendo para você”. (Lavanda)  

 

 

No pós-operatório, os enfermeiros destacam a valorização e estímulo dados à 

qualificação profissional. Porém, sabemos que essa não é a realidade de muitas 

instituições de saúde que não respeitam esse direito dos profissionais de 

enfermagem estabelecido no nosso código de ética.  
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Nos hospitais que se colocam à disposição para a acreditação hospitalar a 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE) com a implantação do processo 

de enfermagem é mandatória. Como o INC integra o grupo de hospitais interessados 

na acreditação hospitalar, os enfermeiros da instituição devem ter esses conceitos 

muito bem definidos, porque corresponde à sua prática assistencial e, é específico 

da enfermagem. É o nosso diferencial em relação às demais categorias. No relato de 

Rosa identificamos a necessidade de reconstrução profissional que o próprio avanço 

científico impõe. 

 

  

“Quando eu passei a trabalhar na faculdade né, tem nove anos isso. Há oito 

anos, quando eu comecei a atuar com acadêmicos, muita coisa já tinha mudado. 

Então, minha prática estava defasada em relação aquilo que eles estavam 

recebendo. Então, eu precisei também né?! Reformular”. (Rosa) 

 

 

Na instituição, essa necessidade sentida pelos profissionais deve-se ao fato 

deste local ser um ambiente de construção científica no qual os enfermeiros tem a 

possibilidade de realizarem o cuidado integral aos pacientes, claro que diante da 

gravidade dos mesmos e, do processo de melhoria contínua vivenciado por estes 

profissionais, o cuidado não atinge seu nível ideal. Mas, os enfermeiros destacam o 

seu bem-estar pelo trabalho realizado: 

 

 

“Aqui é muito diferente. Aqui! Aqui, os enfermeiros são de beira de leito, se 

preocupam mesmo com doente. Eu sinto que a clínica é muito atuante. Então, às 

vezes, quando eu levo essa minha percepção pra fora daqui as pessoas dizem: Ah, 

mas lá é um mundo a parte. Você tá falando de um mundo a parte”. (Jasmim)  
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Jasmim convive com as duas realidades e manifesta sua frustação com os 

demais locais que atua: 

 

 

“No Estado, onde eu fico com os alunos, correria, um trabalho em produção. 

Um trabalho extremamente fragmentado e muito em produção. A almotolia tem que 

estar datada. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e o doente, ele é o centro, 

mas ele não é o centro. Dizem que ele é o centro, mas ele não é. O centro é a 

almotolia que está datada, é a medicação, é a cor da caneta, olha a postura, olha 

como anda. No privado há uma preocupação tão grande com o seu comportamento 

mais até do que com sua assistência ao doente. Então, eu percebo que o 

comportamento, a postura, o cabelo, a roupa, ele é mais valorizado do que se você 

como enfermeira descabelada dentro do leito. Entendeu? É onde fica seu valor”. 

(Jasmim) 

 

 

O processo de melhoria contínua vivenciado pelos enfermeiros é reflexo da 

filosofia do setor onde percebemos que o suporte dado aos profissionais através de 

treinamentos, apoio entre os colegas com maior expertise é uma forma de manter o 

espaço social conquistado pelos enfermeiros ao longo de sua trajetória na instituição. 

 

 

“A gente busca, temos a tecnologia, a modernidade, mas não ficamos naquela 

mesmice, se escondendo atrás do INC e o próprio Instituto investe nisso. Toda hora 

tem atualização, tem curso. Todo mês agora as terapias intensivas se uniram. Antes 

era só o pós-operatório, a cada três meses o pós-operatório tinha um treinamento. 

Agora a cada mês uma terapia intensiva tem um treinamento. Mês passado foi 

monitorização invasiva, depois ventilação mecânica e assim vai. Então, assim, a 

própria chefia investe no conhecimento dos profissionais”. (Tulipa) 
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Para que o enfermeiro realize o exame físico dos pacientes é necessário um 

conhecimento científico extremamente qualificado, específico e atualizado haja vista 

a complexidade e gravidade dos pacientes sob seus cuidados. Destacamos que a 

formação do enfermeiro além de aprender as técnicas semiológicas, também 

ressalta o aspecto holístico da profissão, ou seja, o ser humano na sua totalidade. 

Assim, no que concerne ao exame físico deve ser compreendido o aspecto geral do 

paciente e, em seguida, na avaliação cardiovascular, especificamente, deve-se 

verificar a capacidade de bombeamento cardíaco, pressões de enchimento, débito 

cardíaco e mecanismos compensatórios. O exame físico que prossegue da cabeça 

aos pés deve abranger as seguintes áreas: aspecto geral, cognição, pele, pressão 

arterial, pulsos arteriais, pressões e pulsações venosas jugulares, coração, 

membros, pulmões e abdome (31).  

 É inegável a elevada capacitação dos profissionais de enfermagem, 

especificamente do enfermeiro, para lidar com a complexidade dos pacientes 

portadores de patologias cardíacas entendendo e interpretando mensagens do 

paciente e, do suporte tecnológico que funciona como extensão do mesmo para a 

correta leitura dos parâmetros hemodinâmicos. Ou seja, procedimentos técnicos, 

altamente qualificados, antes do domínio médico, hoje também são de 

responsabilidade do enfermeiro. Não cabe mais a enfermagem a condição de 

executora de ordens médicas. Os enfermeiros estão aprimorando cada vez mais 

desenvolvendo seu raciocínio clínico e pensamento crítico para efetividade do 

cuidado o que se manifesta através da postura e segura desses profissionais nas 

suas intervenções. 

No setor estudado, durante a admissão dos pacientes que foram submetidos à 

cirurgia cardíaca, o acompanham, o anestesista, um técnico de enfermagem e um 

enfermeiro. À beira leito, o anestesista relata a evolução perioperatória do paciente 

para o clínico de plantão e, a equipe multiprofissional, principalmente, enfermagem e 

fisioterapia, tem acesso direto a essas informações. O enfermeiro que acompanhou a 

cirurgia também relata a evolução perioperatória do paciente para o enfermeiro do 

setor. Neste momento começa a ser realizada a coleta de dados. 
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O enfermeiro do pós-operatório, ao admitir o paciente, avalia o grau de 

sedação, a fixação do tubo orotraqueal (TOT), soluções em infusão, fixações dos 

cateteres venosos e arteriais, permeabilidade dos drenos, transfere os sistemas de 

monitorização hemodinâmica, verifica os sinais vitais. A pele é inspecionada para 

avaliação da perfusão periférica e identificação de hiperemia cutânea, 

especialmente, na região sacra – devido à possibilidade de queimadura por 

condução elétrica.  

Ainda durante a observação, os enfermeiros, no início do dia, recebiam o 

plantão e determinavam a divisão de pacientes. Ao adentrar no leito, de um paciente 

em pós-operatório imediato, por exemplo, inspecionavam o paciente avaliando 

perfusão periférica, secreção no tubo orotraqueal (TOT) e cavidade oral, fixação do 

TOT, grau de sedação e identificavam se os sistemas de monitorização estavam 

confiáveis, isso incluía posicionar o paciente a zero grau, zerar PAM, zerar PVC, 

avaliar as morfologias de ondas, identificar se houve alteração nos sinais vitais 

durante este decúbito, configurar o monitor. Durante esta inspeção era checado os 

drenos e possíveis sinais de sangramento. Conferiam as infusões em uso e se as 

soluções que estavam sendo infundidas eram compatíveis entre si, por exemplo, o 

fentanil pode ser infundido com o midazolam; volume não pode ser infundido com a 

noradrenalina; identificavam se o volume das soluções era suficiente para não 

acabarem durante a higiene corporal e troca de curativos. Avaliavam estabilidade 

hemodinâmica e realizavam ausculta pulmonar e cardíaca a fim de identificar se o 

paciente apresentava condições para a realização de higiene corporal; se houve 

melhorar da ausculta pulmonar após a mobilização do paciente durante a higiene. 

Após a higiene oral e corporal, realizavam curativos: esternotomia – avaliavam 

presença e característica de exsudato, estabilidade do esterno por meio da palpação, 

sinais flogísticos nos sítios de punção dos acessos venosos e arteriais bem como 

dos drenos. Se o paciente estava em uso de balão intra-aórtico avaliam edema no 

membro, sua perfusão, se os eletrodos estavam adequadamente fixados para não 

interferirem na qualidade da morfologia de onda alterando os parâmetros 
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hemodinâmicos. Os enfermeiros não participavam de todas as higienes corporais, 

porém, nos pacientes em pós-operatório imediato (POI) estavam presentes. 

É preciso lembrar que existem pacientes em diversas fases de pós-operatório. 

Assim, outros aspectos são focalizados nos pacientes em pós-operatório tardio. Os 

enfermeiros do setor reconhecem a importância da coleta de dados e percebem sua 

especificidade. 

 

 

 “O meu exame físico talvez seja igual o do médico, ou pode ser que o do 

médico seja mais acurado, numa ausculta cardíaca, talvez ele saiba melhor do que 

eu. Mas eu acho que eu vejo outras coisas que ele deixa passar.” (Flor-do-campo). 

 

 

“Aqui, eu posso te falar que eu tenho outra visão, então assim, aqui, o 

enfermeiro entra no leito. Eu não consigo evoluir ou intervir se eu não fizer exame 

físico, então, virou meio que uma doutrina e eu acho que essa forma contribui muito. 

Particularmente o exame físico, eu considero que é extremamente importante dentro 

da coleta de dados e um direcionamento muito importante para intervenção” 

(Jasmim) 

 

 

“Essencial! Essencial! É o que vai nortear a minha prática, minhas 

intervenções, a minha assistência. É com base no meu exame físico, na minha 

avaliação clínica que tem focos diferenciados tanto do fisioterapeuta, quanto do 

médico, quanto do nutricionista. Eu acho que existem focos diferenciados que se 

complementam. Considero o foco da enfermagem mais no todo, no bem-estar, no 

cuidado, é tem um âmbito mais geral, não focado na doença, na dor”. (Tulipa) 
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“O olhar do enfermeiro é diferenciado. Até porque a gente fica a beira do leito 

o tempo todo. As outras profissões não. Fazem a parte deles e vão embora, mas a 

gente não, ficamos ali durante doze horas e, se for necessário, doze horas em pé na 

beira do leito”. (Lavanda) 

 

 

No entanto, durante as entrevistas, expressavam sua insatisfação com os 

demais locais de trabalho devido a dificuldade em participar do cuidado direto, 

ficando este mais a cargo dos auxiliares e técnicos de enfermagem e como um bom 

quantitativo de profissionais contribui para a integralidade do cuidado.  

 

 

“É uma pena que a gente tenha uma demanda de trabalho muito grande e não 

tenha tempo hábil pra olhar com mais calma determinados aspectos nessas doze 

horas de trabalho que a gente tem. A gente tem que resolver muitas coisas assim. As 

coisas mais variáveis possíveis de logística, fluxo de doentes, medicação, de tudo! E 

a gente acaba se afastando mais desse cuidado à beira de leito”. (Lírio) 

 

 

“Um enfermeiro pra dez leitos você sendo responsável pelos cuidados 

complexos, pela escala, pela evolução, pela parte administrativa, medicação, 

exames. Essa avaliação acaba ficando não prioritária. Então, se der tempo eu vou 

fazer essa avaliação. Eu vou fazer algumas observações, eu vou pontuar algumas 

coisas, mas fazer uma avaliação detalhada desse cliente. Ela vai ficar deficiente”. 

(Rosa) 

 

 

 “A importância que a gente tem no controle de infecção, na prevenção de 

úlceras por pressão e, a gente percebe que quando temos um quantitativo maior de 

profissionais da enfermagem, podemos atuar melhor, a gente consegue chegar 
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nesse paciente e mudar o decúbito dele com mais frequência. Os cuidados, tudo 

melhora quando tem um quantitativo bom”. (Flor-do-campo) 

 

 

Apesar da maioria dos enfermeiros entrevistados relatarem que se sentem 

valorizados, convivem numa relação de igualdade com as demais categorias 

profissionais, Begônia relata uma percepção oposta a de seus colegas quando 

questionada sobre seu sentimento em relação à valorização da enfermagem no 

setor. A entrevistada destaca que não percebe essa valorização porque os registros 

de enfermagem são realizados numa área a parte dos registros das demais 

categorias e, diz que não percebe uma inserção definitiva e completa da 

enfermagem na equipe multiprofissional no que se refere aos registros comparando o 

fato à outra instituição que atua.  

 

 

“Aqui eu sinto diferença porque nossa evolução é a parte. Tem uma folha 

separada da enfermagem. Então, assim, só quem é da enfermagem é que se 

preocupa, às vezes, em ler o que o colega escreveu. Lá não [outro local de atuação]. 

É uma folha multiprofissional. Todo mundo escreve – médico, fisioterapeuta, 

nutricionista. Então, obrigatoriamente quando você começa a ler, você passa por 

todo mundo. É muito interessante.” 

 

 

 Durante as entrevistas a maioria dos enfermeiros descreveu a coleta de dados 

como essencial para o início de suas intervenções e reconheceram a especificidade 

desta etapa do processo de enfermagem. No entanto, na minha prática profissional, 

percebo que muitos colegas ainda permanecem presos a roteiros ou “questões-

chave” que direcionam para as patologias. Acredito que o ensino do processo de 

enfermagem precisa ser reformulado, digo isso porque copo-de-leite relatou após a 

entrevista sua dificuldade no aprendizado dos diagnósticos de enfermagem e, 
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conversamos sobre a forma como o conteúdo é apresentado na graduação e, até 

mesmo na pós-graduação. 

É como caminhar contra a corrente uma vez que ainda aprendemos dentro do 

modelo biomédico de ensino – doença, fisiopatologia, tratamento médico, cuidados 

de enfermagem e, não o contrário – os diagnósticos de enfermagem associados à 

doença de base. Isso se reflete, por exemplo, na passagem de plantão onde atuo, 

quando um colega inicia da seguinte forma: leito 1 é um IAM (infarto agudo do 

miocárdio), troponina igual a..., leito 2 é um AVE(acidente vascular encefálico), fez 

TC (tomografia computadorizada) de crânio que evidenciou..., em vez de: leito 1 é 

um paciente que chegou com quadro de dor precordial aguda, perfusão tissular 

periférica ineficaz ou ainda, leito 2 apresenta diagnóstico de comunicação verbal e 

mobilidade física prejudicadas, risco de confusão aguda, enfim.  

Os próprios profissionais desconhecem as potencialidades da profissão 

pormenorizando suas atividades. Na verdade, os enfermeiros realizam o processo de 

enfermagem no seu dia a dia, já que é inerente à sua atuação. Assim, quando eu 

admito um paciente sudoreico, taquicárdico, hipotenso e, posiciono o leito em 

Trendelemburg, instalo um acesso venoso periférico e afiro os sinais vitais. Fica claro 

que eu coletei dado (neste caso me detive a dados objetivos), validei-os (através da 

presença dos sinais e sintomas), diagnostiquei necessidades do paciente naquele 

momento e realizei minha intervenção. É intrínseco, natural. O relato de Tulipa expõe 

a fragilidade da formação acadêmica como fator determinante para o mercado de 

trabalho reproduzir a assistência baseada no modelo biomédico de ensino. 

 

 

“Na época não tinha essa visão da SAE como tem hoje em dia. Era mais o 

modelo da Wanda Horta e a gente não ouvia falar de NANDA. Eu comecei a ouvir 

falar de NANDA depois de formada. Na época da graduação eu não sabia nem quem 

era essa pessoa - rs. E hoje em dia as pessoas falam com uma propriedade sobre 

isso.” (Tulipa) 
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Assim, percebemos reflexo da posição subalterna que a enfermagem ocupou 

ao longo de sua história onde os enfermeiros não estavam acostumados a refletir 

sobre seus atos e, hoje, não podemos conceber um profissional que não tenha 

pensamento reflexivo e crítico. Poder implica em responsabilidades e o enfermeiro 

precisa estar apto a assumi-las no que tange a sistematização da assistência de 

enfermagem.  

Infelizmente, quando as enfermeiras, intencionalmente, não exercem poder 

em direção a uma dada agenda profissional/ética, em certa extensão, participam em 

sua própria opressão e são moralmente culpadas pela aceitação deste status quo 

(41).  

Para isso, é preciso existir coerência entre ensino, pesquisa e prática 

profissional. Também é necessário que os enfermeiros se deem conta de que o PE é 

medular visto que é a primeira ferramenta para pensarmos como um enfermeiro e, 

este é um ponto fundamental para a mobilização social da categoria na conquista de 

seu espaço social tanto no micropoder hospitalar com na sociedade. A enfermagem 

encontrou na sistematização de sua assistência o caminho para sua especificidade 

enquanto ciência e precisamos investir nisso. 
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Parte VI 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O estudo das representações coletivas dos enfermeiros acerca da coleta de 

dados cardiovascular no INC nos permitiu abordar aspectos que permeiam a prática 

desses profissionais – hierarquia, legitimação e autonomia profissional e, a 

delimitação de seu espaço social no setor.  

No pós-operatório de cirurgia cardíaca do INC podemos inferir que a medicina 

ainda ocupa o topo da escala hierárquica hospitalar visto que a percepção dos 

enfermeiros com relação ao termo autonomia profissional se traduz como “algo 

dado”, “cedido” pelos médicos e não uma conquista da profissão.  

No entanto, com relação à coleta de dados que realizam, os profissionais têm 

a concepção de sua importância, autonomia e especificidade em relação às demais 

categorias. Valorizam sua atuação clínica onde destacam aspectos tanto objetivos 

quanto subjetivos da coleta de dados emergindo a característica humanística da 

profissão.  

Neste estudo destacamos a importância do suporte conceitual para a fluidez 

do desenvolvimento de competências e habilidades. Destacamos que a enfermagem 

se tornará sujeito de si mesma quando suas ações forem realizadas de maneira 

sistemática com seu espaço social totalmente delimitado. Algumas fragilidades são 

apresentadas pelo setor estudado – a ausência de sistematização, processo de 

enfermagem e embasamento teórico que subsidie a assistência dos enfermeiros.  

Dentre alguns conceitos destacamos enfermagem e cuidado de enfermagem. 

É preciso perceber que a resistência como manifestação de exercício de 

poder dos enfermeiros, ainda não parece ser uma prática estimulada, seja no ensino, 
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seja na assistência, apesar das possíveis implicações éticas e problemas morais 

decorrentes da falta de ações de contra-poder nas relações de poder em que 

estamos continuamente imersos. No entanto, "existem momentos na vida onde a 

questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 

diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir" (41).  

Há quem diga que o cuidar/ cuidado é uma atividade somente do domínio da 

enfermagem. Na verdade, todos os profissionais de saúde cuidam e são cuidados: 

na família, nas nossas relações, na escola. Em algumas situações e contextos, 

porém, o cuidar/cuidado assume funções ou papéis bem mais específicos (52).  

Para alguns autores, o objetivo de qualquer programa na área da saúde é o de 

profissionalizar a capacidade humana de cuidar através da aquisição de 

conhecimentos e habilidades necessárias para preencher os papéis profissionais 

específicos a cada área. As diferentes profissões na área de saúde não diferem 

quanto ao que cuidam, mas, na forma como cuidam (52). 

Portanto, no ambiente clínico devemos lembrar-nos de pensar 

antecipadamente, pensar ao agir e repensar refletindo sobre o aprendizado adquirido 

e, como nós podemos melhorar a nossa prática assistencial com as melhores 

evidências existentes (28).  

 Pressupõe-se que este estudo, baseado na teoria das representações 

coletivas, seja uma reflexão sobre o cotidiano dos enfermeiros no que se refere 

coleta de dados na enfermagem de forma a apreender a realidade que muitas vezes 

passa despercebida no cotidiano do processo de trabalho. Neste sentido não se 

pretende uma generalização dos resultados e sim a possibilidade de se obter 

compreensões acerca do fenômeno estudado.  

No entanto, com os dados existentes podemos constatar que vários elementos 

implicam na construção da coleta de dados de enfermagem que não dizem respeito 

somente à técnica, mas também ao perfil, à trajetória de formação e prática 

profissional do enfermeiro, processo de trabalho e características organizacionais da 

instituição. Tais elementos compõem o arcabouço técnico e relacional que compõem 

o cuidado na enfermagem.  
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Uma das premissas da pesquisa etnográfica é o retorno dos dados aos 

pesquisados. Neste sentido foi muito satisfatório saber que existe um movimento 

para a construção da sistematização da assistência de enfermagem no Instituto e 

que as discussões que estabeleci de certa forma estimularam uma reflexão à 

respeito da importância da coleta de dados com fator de delimitação do espaço 

social. 

Este dado nos permite inferir que nossa pesquisa tem potencial para contribuir 

para o processo de trabalho do enfermeiro no que se refere à coleta de dados como 

também a todos os aspectos que envolvem a autonomia da profissão.
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APÊNDICE I 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Coleta de Dados em Pós-operatório de Cirurgia Cardíaca – Pesquisa 

etnográfica 

Código: _________________________________________ 

Nome: ___________________________________________   Idade: _______ 

Sexo:    (   ) F     (   ) M           Estado civil: (   ) solteiro(a)    (   ) casado(a)   (   ) 

concubinado(a) 

Cidade/Estadode origem: ________________________________________ 

Escolaridade paterna:   (   ) fundamental  (   ) ensino médio  (   ) superior incompleto  

(   ) superior completo 

Escolaridade materna: (   ) fundamental  (   ) ensino médio  (   ) superior incompleto  (   

) superior completo 

Renda:          (   ) R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00    

                      (   ) R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 

                      (   ) acima de R$  5.000,00 

 

Instituição de graduação em enfermagem: (   ) pública  (   ) privada 

Tempo de formação: _____ Possui outra graduação:    (   ) sim     (   ) não         Qual? 

___________________ 

Pós-graduação:  (   )não (   ) sim:  (   ) lato-sensu (   ) strictu-sensu 

Área de concentração da pós-graduação:   (   ) CTI     (   ) CC    (   ) Emergência   (   ) 

Cardiologia   (   ) outras: ____________________________ 
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Emprego antes do INC?   (   ) sim    (   ) não.   Área de concentração: 

____________________ 

Tempo de trabalho no INC:        (   ) < 1 ano       (   ) 1 a 5 anos       (   ) mais de 5 

anos 

Função no setor?   (   ) plantonista diurna  (   ) plantonista noturna    (   ) diarista 

Possui outro emprego? (   ) não     (   ) sim:  Área de concentração: 

____________________ 

Carga horária semanal total?  ____________________ 

 

1. Comente um pouco sua escolha por esta graduação! 

2. Quanto à abordagem da coleta de dados na graduação 

3. Você considera a prática da coleta de dados significativa? O que ela 

acrescenta para a sua prática? (Quanto à legitimidade profissional, satisfação 

profissional, cuidado com o paciente, humanização)? 

4. Durante o desempenho de suas atividades laborativas, houve dificuldades 

para realização da coleta de dados em algum momento?     

5. Que conselho você daria a um enfermeiro iniciante com relação à coleta de 

dados? 

6. Você sentiu a necessidade de aprimorar seus conhecimentos em semiologia 

cardiológica para o exercício de sua prática no INC?  Como? 

7. Você considera que a coleta de dados que você realiza é valorizada pelos 

seus colegas e outros profissionais? 

8. Compare com outros locais que você trabalhou. 

9. Como você considera a visibilidade da enfermagem na instituição? 

 

Comentários sobre a entrevista: 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Projeto de pesquisa: Representações sociais dos enfermeiros acerca da coleta 

de dados na enfermagem cardiovascular 

Pesquisador responsável: Bruna Fabrício Barcelos – R.G.: 132373283 / DETRAN-RJ 

Demais pesquisadores: Jaqueline Teresinha Ferreira 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

(21) 2626-1014 /  (21) 8883-6903 

brunafbarcelos@yahoo.com.br  

 

 

Voluntário: ______________________________________________________   

Idade:_______              R.G.:  ______________________ 

 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Histórico de Enfermagem Cardiovascular”, de responsabilidade do pesquisador 

Bruna Fabrício Barcelos, cujos objetivos são: 

 

• Interpretar as representações sociais dos enfermeiros sobre sua prática no 

que se refere ao histórico de enfermagem cardiovascular. 

• Identificar se o enfermeiro percebe sua avaliação clínica a partir do 

histórico de enfermagem como um elemento contribuinte para a sua 

legitimidade profissional. 

• Analisar qual a importância atribuída pelo enfermeiro ao histórico de 

enfermagem no processo de trabalho em saúde 

mailto:brunafbarcelos@yahoo.com.br
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Para alcançá-los utilizaremos como técnica de coleta de dados, entrevistas 

semiestruturadas que serão gravadas e transcritas para posterior análise pelos 

investigadores e somente estes terão acesso ao conteúdo das mesmas de modo a 

garantir a confidencialidade das informações geradas e a sua privacidade. A 

pesquisa não oferece riscos à sua saúde, mas sim, benefícios por proporcionar 

reflexões sobre a prática profissional. O (A) Sr. (ª) poderá contatar o pesquisador 

responsável, bem como demais pesquisadores, a qualquer momento que julgar 

necessário para esclarecimento de dúvida quanto à pesquisa através dos contatos 

mencionados acima e poderá retirar-se desta pesquisa a qualquer momento, sem 

prejuízo algum ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.  

  

 

Eu, 

_________________________________________________________________, 

RG: _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, ______ de ____________________ de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Pesquisador responsável  

 


