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Coisas que aprendi ... 
 
 
"Aprendi que não importa quanto eu me importe,  

algumas pessoas simplesmente não se importam.  

Aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa,  

  

ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso .  

Aprendi que falar pode aliviar dores emocionais.   

Aprendi que pode levar anos para se construir confiança 

 e apenas segundos para destruí-la.  

Aprendi que verdadeiras amizades continuam  

a crescer, mesmo a longas distâncias.  

 

Aprendi que você pode fazer coisas em um instante 

 das quais se arrependerá pela vida inteira.  

Aprendi que o que importa não é o que você tem na vida,  

mas quem você tem na vida.  

Aprendi que bons amigos são a família que nos permite escolher.  

Aprendi que não temos que mudar de amigos 

 se compreendermos que os amigos mudam.  

Aprendi que as pessoas com quem você mais se importa na vida  

são tomadas de você muito depressa. " 

 

 

(Willian Shakespeare) 
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RESUMO 
 

A AFETIVIDADE E A EFETIVIDADE NO PROCESSO DE CUIDAR 
EM ENFERMAGEM NA TERAPIA INTENSIVA 

 
Regina Molina Trajano de Lima 

Orientador: Dr Enéas Rangel Teixeira 
 
 
 
Resumo de Dissertação de Mestrado submetido ao Programa de Mestrado 
Profissional Enfermagem Assistencial, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 
Costa, Universidade Federal Fluminense-UFF, Niterói/RJ, como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Enfermagem. 
 
 

 

O estudo trata do conjunto das ações do cuidado de enfermagem na terapia 
intensiva na percepção do enfermeiro. O enfoque na afetividade do cuidado torna-
se importante a partir do momento em que o aumento da tecnologia, a ultra 
especialização, as rotinas burocráticas e os recursos humanos ineficientes podem 
favorecer o enfermeiro a ter dificuldades no manejo dos aspectos relacionais e 
emocionais no processo de cuidar. Os objetivos foram: identificar os modos de 
cuidar que o enfermeiro presta na assistência ao cliente na terapia intensiva, 
descrever aspectos expressivos na percepção dos enfermeiros durante as ações 
do cuidado e analisar os conteúdos emergidos numa perspectiva que relaciona 
cuidado do enfermeiro com o cuidado sensível. A pesquisa foi qualitativa, 
descritiva e do tipo estudo de caso, subsidiada por técnicas de observação 
participante e de entrevistas semi-estruturadas. Os resultados foram agrupados e 
submetidos à análise temática, emergindo três categorias: percepção de si, a 
relação no processo de cuidado e ações de cuidado. Os aspectos técnico-
científicos, as rotinas e as exigências formais da instituição são valorizados no 
trabalho em UTI, tendo, portanto,  maior visibilidade. Entretanto, a subjetividade, a 
relação velada de poder, as dificuldades de relacionamento, o impacto gerado 
pelas condições de trabalho e as implicações psicoafetivas no cuidado vieram à 
tona nesse processo de cuidar e precisam ser trabalhadas no ensino e na 
assistência de enfermagem. É importante que a afetividade acompanhe a 
efetividade no processo de cuidar, envolvendo os agentes que cuidam e os 
clientes que são cuidados. Torna-se necessário dar maior valor a vida e ao 
resgate do sujeito humano de modo criativo e sensível diante do sistema 
produtivo. 
                                                                   

 
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Unidade de terapia intensiva, 
Assistência ao paciente 

 

Niterói  
Outubro 2006 
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ABSTRACT 
 

AFFECTIVITY AND EFFECTIVENESS IN THE PROCESS OF CARE 
TAKING IN NURSERY IN INTENSIVE THERAPY 

 

 
Regina Molina Trajano de Lima 

Master: Dr Enéas Rangel Teixeira 
 
 
Abstract of Mastership Dissertation submitted to the Mastership Program for 

Professional Nursery Attendance, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 
Costa, Universidade Federal Fluminense-UFF, Niterói/RJ, as a partial requirement 
necessary to the acquisition of the tittle of Master of Nursery. 

 
 
 

The study refers to the set of actions of nursing care in the intensive care unit, by 
the perception of the nurse. The focus on the affectivity of care becomes important 
from the moment when the increase of technology, the technical-scientific 
specialization of the nurse, the bureaucratic routines and inefficient human 
resources, can expose the nurse to find difficulties in the handling of the 
relationary and emotional aspects in the process of care taking in intensive care. 
The objectives were: identify the ways of care taking that the nurse renders in the 
assistance to the customer in the intensive care; describe the expressive aspects, 
by the perception of the nurses, during the actions of the care; analyze the 
contents emerged in a perspective that relates care of the nurse to the sensible 
care. The research was qualitative, descriptive and a case study type, based on 
techniques of participant observation and semi-structured interviews. The results 
were grouped and submitted to thematic analysis, emerging three categories: 
perception of him/herself, the relation in the care process and action of care. The 
technical-scientific aspects, the routines and the formal requirements of the 
institution are valued in the ICU work, having, therefore, greater visibility in this 
territory. However, the subjective aspects, the veiled relation of the power, the 
difficulties of relationship, the impact generated for the work conditions and the 
psycho-affective implications in the care, are not duly valorized by us, in our daily 
work. It is important notice that the affectivity must follow the effectiveness in the 
process to care taking, involving the agents who take care and the clients we take 
care of. 

 
 
Key-words: Nursing care, Intensive care units, Patient care. 
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1 Introdução  
 
 
 
Durante a minha graduação em enfermagem, tive uma formação técnico-

científica do cuidado baseada no modelo biomédico, e que por sua vez, norteava 

as ações de enfermagem para clientes com enfermidades específicas. Neste 

sentido, o cuidado tinha como base a doença, de modo que outros aspectos da 

vida humana não eram trabalhados de maneira eficiente, nem mesmo as 

implicações de quem cuida. A visão holística do cuidado dificilmente era abordada 

nesse contexto, apesar da graduação já ter iniciado uma preocupação conceitual 

em introduzir essa abordagem na área de Enfermagem. 

Logo no início da minha vida profissional, como enfermeira assistencial, 

pude perceber mais de perto que o cliente hospitalizado necessitava muito mais 

do que um simples diagnóstico e tratamento de sua doença. Naquela época, a 

sobrecarga de procedimentos administrativos do cuidado indireto, a quantidade 

grande de clientes e o quadro insuficiente de profissionais impediam uma maior 

aproximação entre o enfermeiro e o cliente. Esses aspectos me incomodavam por 

perceber a necessidade da realização de um cuidado mais personalizado. Ao 

mesmo tempo sentia a necessidade de discutir com meus pares essas 

implicações do cuidado de enfermagem.  

Assim sendo, em 1992 realizei uma pesquisa no trabalho de conclusão do 

Curso de Especialização em Terapia Intensiva, que tratava da melhoria da 

qualidade do atendimento aos clientes, cujo objetivo era descrever as queixas dos 

mesmos, referentes à cirurgia cardíaca e a falta de informação prestada a eles. 

No momento das entrevistas com os clientes, no pré e pós-operatório, durante a 

realização de meu trabalho da referida especialização, pude perceber a angústia 

em seus rostos através da comunicação não verbal, que, por diversas vezes, 

tornava-se mais expressiva que as próprias palavras.  

Nesse contexto, passei a compreender que o cuidado é expressivo e 

instrumental, formado de atitudes, gestos e habilidades, no emaranhado 
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tecnológico que é a terapia intensiva. Sobre os instrumentos básicos para o 

cuidar, é ressaltado que no processo de comunicação “na forma não verbal a 

mensagem é emitida e recebida pelos órgãos dos sentidos, e compreende, além 

da expressão facial, a expressão corporal, gestos e toque”1:64 è apresentado, 

ainda, que a comunicação não verbal pode suplementar uma informação verbal 

(completando ou rejeitando) que ganha importância no processo comunicativo1. 

Ao iniciar meu trabalho na Terapia Intensiva, como enfermeira, deparei-me 

com uma assistência especializada, onde o saber técnico-científico e o domínio 

da tecnologia existente naquele setor eram predominantes. A falta de um cuidado 

humanizado e estritamente relacionado entre o cliente, enfermeiros e familiares, 

me fez pensar em trabalhar melhor esse processo relacional do cuidado e as 

implicações do profissional nesse contexto, que envolve o ambiente e a inter-

relação dos enfermeiros com os clientes e seus familiares no território da terapia 

intensiva. Entenda-se aqui território como não correspondendo necessariamente 

ao espaço geográfico, mas como “sinônimo de apropriação, de subjetividade 

fechada em si mesma. Território envolve o conjunto dos projetos e das 

representações nos quais vai desembocar pragmaticamente toda uma série de 

comportamentos e investimentos nos tempos e nos espaços sociais, culturais, 

estético e cognitivo.”2:36 

Em outra Especialização em Enfermagem do Trabalho, em 1995, realizei 

uma análise ergonômica do trabalho na terapia intensiva do adulto, a qual tinha 

como objetivo observar os profissionais em seu ambiente e avaliar suas 

condições ergonômicas. Nesse trabalho,  objetivei identificar as deficiências e 

propor melhorias viáveis financeiramente ao setor para a otimização do 

desempenho profissional, com repercussões na qualidade em saúde, segurança e 

qualidade de vida.  

Como Enfermeira que está coordenando a equipe de enfermagem no 

atendimento aos clientes de um hospital privado no município de Niterói, venho 

observando que as condições físicas e emocionais de quem cuida, amiúde, 

geram deficiências na assistência, principalmente nas chamadas tecnologias 

leves, que são ”tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, 
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autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processos de 

trabalho”3:121 e que se referem a parte de interação, comunicação, abordagem e 

relação de ajuda, dentre outros. Em outras palavras, quem cuida também está 

implicado nesse processo, quando se entende o cuidado como algo abrangente, 

pois “Cuidar é mais que um ato; uma atitude. Portanto abrange mais que um 

momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro.”4:33 

O enfermeiro necessita participar pessoalmente do processo de cuidar, 

mas, para isso, além de ter competência técnica e científica, deve ter, também, 

um conjunto de habilidades que envolvam sua condição humana, de tal maneira 

que a satisfação no trabalho seja algo primordial para a qualidade de vida de 

quem cuida e da eficiência do cuidado. Neste sentido é desejável que o 

enfermeiro goste do que faz e tenha prazer em seu trabalho. É claro que isso 

envolve as condições psicológicas do sujeito e a relação com o ambiente de 

trabalho. Diante disso, se vive num panorama atual no qual a eficácia precisa 

andar junto com a afetividade, de modo a desenvolver no profissional enfermeiro 

habilidades que o auxiliem a lidar com o ser humano, tanto na questão 

educacional quanto na laboral, de modo a atender os aspectos relacionais, 

sensíveis e instrumentais da prática de enfermagem. 

O cuidado indireto que refere às atividades administrativas e gerenciais, 

ainda é visto, em certo contexto, como algo burocrático que se distancia do 

cliente, ou seja, do cuidado direto5. Assim é comum ouvir a denominação, um 

tanto pejorativa, de “enfermeira burocrata”, que nada mais é que um apelido dado 

à enfermeira que fica evolvida e gosta  da prática burocrática, distante do seu 

cliente. Neste sentido, o cuidado direto é considerado como alvo principal, seu 

objetivo final, não desmerecendo o trabalho gerencial – pois tem sua importância 

reconhecida por todos – mas cuidado indireto faz parte desse processo. É 

necessário que o enfermeiro esteja envolvido com todo o processo de cuidar do 

seu cliente, tanto do cuidado direto como do indireto. 

A meta da enfermagem, através do processo de cuidado, é a de auxiliar 
as pessoas a obter um alto grau de harmonia em seu self, para que 
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possam promover o autoconhecimento, a autocura, ou obter insight do 
significado dos acontecimentos que são parte da vida.”

6:261
 

O enfermeiro, ao longo da história da enfermagem, vem aprimorando o 

conhecimento, os instrumentos de cuidado e também as bases das relações 

sociais desse processo. Isto tem favorecido a  compreensão da realidade do 

cliente e, some-se a isso, a preocupação atual que, o fato de gostar do que faz, 

do prazer em ajudar o próximo e, é claro, a eficiência do cuidado prestado, podem 

contribuir para a qualidade de vida. 

Por isso, o interesse pelo estudo veio se aprofundando à medida que 

percebi a importância da qualidade de vida do cliente internado, principalmente 

quando é tratado e cuidado em uma Unidade de Terapia Intensiva. Nesse sentido 

a assistência de enfermagem prestada a este tipo de cliente nos leva a pensar 

sobre a relevância do cuidado prestado, que envolve a saúde do cliente, o 

ambiente e a própria qualidade do cuidado que, por sua vez, tem uma relação 

direta com a qualidade de vida de quem cuida.  

Esta pesquisa restringe-se ao cuidado de enfermagem em terapia intensiva 

na percepção dos enfermeiros. Assim sendo, essa dissertação trata das 

dimensões desse cuidado de acordo com os conhecimentos teóricos já 

desenvolvidos pela enfermagem, onde é destacado o processo de cuidar em suas 

vertentes técnica, científica, estética e relacional. 

Em minha perspectiva, o cuidado não pode ser enfocado sem ressaltar a 

qualidade de vida, pois esta não se restringe só a um indivíduo, mas envolve as 

relações estabelecidas entre a tecnologia, o ambiente e o contexto da assistência 

de enfermagem. Nesta perspectiva, é ressaltado que “cuidar significa 

comportamentos e ações que envolvem conhecimentos, valores, habilidades e 

atitudes, empreendidas no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas 

para manter ou melhorar a condição humana no processo de viver e morrer.”7:30 E 

mais: “cuidado é entendido como fenômeno resultante do processo de cuidar.”7:30 

Por isso, tomei a liberdade de utilizar a expressão adotada pela autora: “cuidar / 

cuidado”. 7:30 
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O problema abordado nessa dissertação pode ser resumido da seguinte 

maneira: o aumento da tecnologia, a especialização técnico-científica do 

enfermeiro, rotinas burocráticas e recursos humanos ineficientes podem favorecer 

o enfermeiro a ter dificuldades no manejo dos aspectos relacionais e emocionais 

no processo de cuidar em terapia intensiva. 

Para definir afetividade e efetividade utilizo a própria definição da língua 

portuguesa, sendo assim, a afetividade é o “conjunto de fenômenos psíquicos que 

se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados 

sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado 

ou desagrado, de alegria ou tristeza”8:44. Contudo, a efetividade é “qualidade de 

efetivo, atividade real; resultado verdadeiro: a efetividade de um serviço, de um 

tratamento; positivo; permanente; estável; que merece confiança; seguro”8:500.  

Entretanto, quando se volta o olhar para a afetividade e a efetividade, no 

cuidado de enfermagem, observa-se que a afetividade envolve solidariedade, 

“todo cuidar é movido pela emoção.”9:56 Uma das características da enfermagem 

é a de lidar com uma gama enorme de emoções, tanto de quem cuida, quanto de 

quem é cuidado, como às que surgem como conseqüências do cuidar. Já a 

efetividade envolve a ação de cuidar com qualidade, ação de integrar o 

conhecimento teórico à percepção das dificuldades que o cliente apresenta, e 

responder a elas com eficiência.10:61  

Considero que a qualidade do cuidado implica no bem estar do sujeito que 

está sendo cuidado bem como na satisfação daquele que o realiza. Portanto, 

existe uma implicação nesse processo de cuidar que é relacional, técnico-

científico, estético e ético. Entendo que quem cuida afeta e é afetado é preciso 

utilizar recursos para agir com efetividade e afetividade. As relações humanas, 

mesmo no contexto do trabalho, carregam consigo as implicações psicoafetivas 

que merecem ser estudadas na vida contemporânea, haja vista, o lidar com a 

diversidade do cuidado e a complexidade na saúde. “Cuidar de quem cuida®” 

vem ajudar a entender a importância de se olhar para dentro de si mesmo antes 

de cuidar de outro ser humano. A relação entre o bem estar do enfermeiro e do 

cliente será explorada nesse trabalho.  
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 “Nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 

primeiro lugar, um problema da vida prática”11:17; por isso, parti do pressuposto 

que qualidade de vida tem que ser uma meta na assistência prestada ao cliente.  

Percebe-se que ainda existem poucos estudos relacionados à qualidade da 

assistência prestada à clientela, no campo da terapia intensiva, envolvendo o 

processo de cuidar em enfermagem. A realidade da assistência de enfermagem, 

atualmente tem demonstrado que quando se visa à qualidade de vida na saúde, 

promove-se uma melhor assistência ao cliente e o aumento do nível de qualidade 

no ambiente de trabalho e nas relações interpessoais.  

Assim, o objeto de estudo que enfoco nessa dissertação é o conjunto das 

ações do cuidado de enfermagem na terapia intensiva, na percepção do 

enfermeiro.  

Para nortear a pesquisa levanto as seguintes questões: como o enfermeiro 

se sente prestando este cuidado em terapia intensiva? Qual a relação que ele 

estabelece entre o seu bem estar e a sua assistência prestada? Como ele, se 

percebe como sujeito do cuidado? Quais as reações que envolvem enfermeiro 

/cliente no ato de cuidar? 

Desse modo os objetivos propostos para esta dissertação são: identificar 

os modos de cuidar que o enfermeiro presta na assistência ao cliente, na terapia 

intensiva; descrever aspectos expressivos na percepção dos enfermeiros durante 

as ações do cuidado; analisar os conteúdos emergidos numa perspectiva que 

relaciona  cuidado do enfermeiro com o cuidado sensível.  

As respostas encontradas nessa pesquisa irão subsidiar novos 

entendimentos sobre a realidade do processo de cuidar, de modo a criar 

propostas inovadoras e a buscar novas estratégias voltadas para a qualidade de 

vida, considerando que o cuidado é relacional, ou seja, “cuidar com vontade de 

cuidar do outro como ele quer ser cuidado. Só é possível cuidar do outro 

plenamente, se o fizermos em comunidade”.12:82   
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Meu interesse, ao estudar o cuidado prestado por esse enfermeiro, reflete 

o pensamento de que é necessário ter um diálogo com o cliente condizente com o 

seu bem estar biopsicosocial e emocional.  Essa idéia é completada pela  

...aceitação dos cuidados com o corpo não passa apenas pelo acúmulo 
de conhecimento e pela força de determinantes externos. Há 
profissionais de saúde, por exemplo, que apresentam condutas 
contrárias ao que indica a educação instrumental tais como: resistência 
ao uso do preservativo, consumo de álcool e fumo, dificuldade de seguir 
dietas, no caso de diabéticos.

2:157
  

 

Os autores ainda colocam que os profissionais de saúde são, antes de 

tudo, seres humanos, que as relações humanas apresentam suas implicações 

psicoafetivas e que é preciso conhecer com o outro através da cognição e dos 

sentimentos nesse processo de trabalho, que envolve atividades técnicas, 

científicas e éticas. 
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2 Referencial Teórico 
 
 
 
Muitos autores na enfermagem e em áreas afins têm estudado o cuidado 

humano ecológico e suas implicações, abordando o tema sobre vários aspectos: 

psicosocial, físico, afetivo, ético e estético. Assim, desenvolvem-se saberes 

relevantes no território da saúde em seus níveis de atenção.  Em razão disso 

aprimora-se a assistência ao cliente e a educação continuada, através da 

capacitação dos integrantes da saúde.  

Para conceder maior ressonância ao objeto de estudo desta dissertação, o 

referencial teórico adotado se inspira em autores que compreendem o cuidado 

humano a partir de uma perspectiva que engloba o bem estar psicofísico do 

sujeito, as relações humanas e as condições do ambiente de trabalho, entre 

outros aspectos relacionados ao contexto do cuidado.  

O cuidado é abrangente e envolve o humano e o animal. No ser humano é 

mediatizado pela linguagem e pela construção cultural. O cuidado passa pelo 

processo de aprendizado, as pessoas aprendem a se cuidar e cuidar do outro. 

Isso se exemplifica desde o nascimento, passando pela vida, até a morte. O 

cuidado abarca desde as práticas populares até as atividades técnicas, científicas 

e artísticas. Todavia, o cuidado de enfermagem tem sua especificidade, que é ser 

organizado através das competências éticas, estéticas e técnico-científicas.1 

O cuidado é o que há de mais valioso na enfermagem. Sem ele não existe 

saúde, tendo em vista que a enfermagem responde pela maior parte das ações 

de saúde institucionalizada. Neste sentido, Watson2 citado por Talento3:255 

“defende que o cuidado pode ajudar a pessoa a ganhar controle, tornar-se 

conhecedora e promover mudanças de saúde”  

Ainda segundo o mesmo autor  

O papel do cuidado humano [em enfermagem] está ameaçado pela 
desenvolvida tecnologia médica, pelas restrições burocráticas e 
administrativas das instituições, numa sociedade da era nuclear. Ao 
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mesmo tempo, tem ocorrido uma proliferação de técnicas de cura e de 
tratamentos radicais, comumente sem preocupação com custos.

3:255 

 
 Dessa forma o enfermeiro orienta o cliente a desenvolver atitudes, 

motivações, comportamento e hábitos para realizar o auto cuidado, protegendo-se 

de doenças e do agravamento de sua saúde. Para isso, o cuidador precisa 

aperfeiçoar o relacionamento com o cliente no sentido de estabelecer um rapport, 

para aumentar os laços de afetividade e efetividade entre o enfermeiro e o cliente. 

 A importância de criar um ambiente harmonioso e prazeroso, onde se 

possa desenvolver condições positivas de trabalho, gera a integração de uma 

equipe. As tensões e os conflitos são inerentes a quem trabalha em uma unidade 

hospitalar, principalmente, em uma terapia intensiva. Apesar do trabalho de 

enfermagem envolver perdas e frustrações é importante que a equipe mantenha-

se unida, de forma coesa a fim de preservar um ambiente de trabalho com 

equilíbrio energético favorável a todos. Um ambiente onde é possível trabalhar 

com prazer, envolve a equipe de forma positiva, libera a criatividade de cada um, 

a força interior e o potencial de sempre procurar dar o melhor de si.  

         Criar espaço, onde os trabalhadores possam se expressar é primordial para 

o crescimento humano e espiritual de cada um, pois, com isso, se atinge um nível 

de realização profissional que não se compra com nenhum valor financeiro, 

apesar deste ser essencial para o bem estar humano. A “sensação do dever 

cumprido” a cada dia de trabalho engrandece o ser humano. Não se pode 

esquecer que se está falando de um ambiente de terapia intensiva onde o 

trabalho mecanicista, rotineiro e inexpressivo se faz presente. 

 
 

2.1 As dimensões do cuidado de enfermagem 
 
 
 

  O cuidar do outro é um preceito legal e receber cuidado é um direito que 

todo ser humano tem. Segundo o Ministério da Saúde4, Lei 8080, capítulo II, Dos 

Princípios e Diretrizes, tem-se:  
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Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - 
SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:  

Parágrafo II integralidade de assistência, entendida como um conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema;  
 

Pode-se observar que  

a cuidadora ao cuidar, no seu verdadeiro sentido, relaciona-se com o 
outro ser exprimindo seu conhecimento e sensibilidade, demonstrando 
habilidade técnica e espiritualidade, elevando-o, ajudando-o a crescer. O 
outro, em sua experiência genuína, compartilha seu ser, seu 
conhecimento, seus rituais de cuidado, suas características que 
auxiliarão no processo de cuidar.

5:162
  

 
Com isso, o desenvolvimento humanístico e técnico-científico dos 

enfermeiros vem a favorecer seu crescimento pessoal e profissional melhorando 

as relações de quem cuida e de quem é cuidado. A autora completa colocando 

que: 

Daí pode-se concluir que um aspecto importante no processo de cuidar 
refere-se à experiência adquirida. Alcançada por intermédio da vivência, 
das situações que ocorrem no cotidiano do cuidado entre os seres, essa 
experiência se fortalece com o conhecimento formal adquirido, capaz de 
estabelecer relações, hipóteses, julgamentos, deduções, análise e 
síntese, favorecendo a tomada de decisões e, por fim, de ações. 

5:162
 

O cuidado visa produzir saúde e boa qualidade de vida, portanto, o sujeito 

que cuida precisa estar bem consigo mesmo e com seu trabalho, para que o 

cuidado assim aconteça, gerando um clima terapêutico de acolhimento e ajuda. 

Além das práticas do bem viver, tais como: repouso, boa alimentação, atividade, 

lazer, entre outros, é necessário que o cliente tenha um conforto psicológico, 

existencial e espiritual, o que envolve, evidentemente, os cuidados sutis 

coadjuvantes aos cuidados técnicos e científicos. Não obstante, entende-se que 

para esse cuidado ser exercido com efetividade e afetividade é necessário que 

exista uma competência profissional juntamente com a competência pessoal, 

pois, quem cuida tem uma ação terapêutica com sua própria personalidade. Para 

que essa ação, de fato, se efetive é importante um processo de reflexão continua 

de nossos conceitos e práticas, bem como a geração de condições para o 

autoconhecimento dos desejos e intenções.1 
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 “Ser enfermeira, (...), é executar o trabalho conforme seu próprio e elevado 

conceito do que é certo e o melhor para o doente, não apenas para cumprir 

ordens, mas para sua própria satisfação.”6:6 Daí se percebe que quem cuida 

precisa sentir satisfação no que faz, e esse fazer se expressa na qualidade do 

trabalho prestado. Esse gostar, cai no terreno do estético, portanto sensível, 

quando se faz o que se gosta, a dimensão cinergista desse cuidado se evidencia 

por meio de seus efeitos terapêuticos e na realização pessoal-profissional 

daquele que cuida. 

Para facilitar a compreensão do cuidado, nesse trabalho, optei por incluir 

as definições de determinados autores, que entendem os diferentes prismas do 

cuidado com seus atravessamentos, sem perder de vista as especificidades da 

Enfermagem enquanto ciência e arte do cuidado. 

Nessa perspectiva, é ressaltado que :  

Cuidar é o processo de expressão, de reflexão, de elaboração do 
pensamento, da imaginação, de meditação e de aplicação intelectual, 
desenvolvido pela enfermeira, em relação às ações mais simples até as 
mais complexas, e que requer um mínimo de condições estruturais, 
ambientais e de recursos humanos que seja razoável para assegurar a 
confiabilidade, a credibilidade dos atos/ações direcionados ao 
atendimento dos clientes no níveis imediato, mediato e tardio. Cuidado é 
a ação imediata prestada pela enfermeira ou algum elemento de sua 
equipe, técnico e/ou auxiliar de enfermagem, em curto espaço de tempo, 
desenvolvido em vários momentos, envolvendo segurança e 
competência, aliadas à tecnologia específica que a situação exige. 
Cliente é aquele que sofreu uma violência ou acidente físico e/ou 
orgânico, e que traz consigo as suas características pessoais, familiares 
e sociais ... 

7:15
 

O termo assistir significa “ajudar, estar presente, socorrer, ou seja, estar 

por perto de alguém que necessita de ajuda.”5:56 A autora também coloca que ao 

comparar os termos cuidar e cuidado pode-se perceber que: cuidar tem uma ação 

mais dinâmica e o cuidado mais de responsabilidade. E ao comparar assistir com 

assistência, ela demonstra que: assistir possui uma ação mais passiva, de 

observar, e assistência, de auxiliar. 
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Quando penso nesses conceitos reflito o quanto é fundamental parar para 

pensar em quando se age de maneira mecânica, ou melhor dizendo, quando se 

presta um cuidado despersonalizado e tecnicista.  

... o que é preocupante é a ausência desse aspecto humano do cuidar, 
principalmente considerando as crescentes pressões econômicas, 
políticas e tecnológicas na área de saúde bem como a tendência ao 
individualismo e a falta de ética nas relações entre os seres e dos seres 
humanos com a natureza.

5:108
  

O cuidar é uma atividade muito antiga, que sempre foi voltada para a 

preservação da vida, principalmente, quando atingidas em sua integridade física e 

mental. Mas a sistema produtivo, dentro da lógica de mercado, os especialismos 

e os mecanicismos tendem a excluir o cliente enquanto sujeito desse processo. 

Apesar dos avanços registrados na Constituição, nas cartas internacionais de 

saúde e em projetos de humanização, ainda é necessário mudar as práticas 

instituídas e as mentalidades, para que esse cuidado, integral, estético e ético se 

efetive. 

È relatado que a medicina ocidental adotou uma visão reducionista do 

paciente, negligenciando, com isso, a pessoa como um todo. Os profissionais 

tratam do corpo do indivíduo através de especialidades, desconsiderando o corpo, 

mente e o espírito.8:98 Por isso, se faz necessária a modificação dos conceitos da 

saúde contemporânea desenvolvendo, assim, um enfoque mais amplo e 

contextualizado. 

O  cuidado direto é prestado diretamente ao cliente – por exemplo: banho, 

curativo, apoio emocional, alimentação. “...este objeto – o  cuidado direto – requer 

o desempenho de funções técnicas, visualizadas como as (únicas) que 

„evidenciam a perícia e a excelência.”9:121 Geralmente é executado pelos técnicos 

e auxiliares. Já o cuidado indireto é feito através de supervisão, orientação, 

delegação, e é realizado, freqüentemente, pelo enfermeiro, o que caracteriza sua 

função gerencial na enfermagem. 

 Em relação ao cuidado instrumental e expressivo, Watson10 citado por 

Teixeira11:365 define que: 



 14 

categoriza as atividades de enfermagem em dois aspectos: instrumental 
e expressivo. O cuidado instrumental engloba as intervenções objetivas 
e prescritivas sobre o corpo, tais como medicação, curativos, higiene, 
entre outros aspectos técnicos [o atendimento as necessidades do 
paciente]. Enquanto que o cuidado expressivo refere-se ao aspecto 
psicossocial, relacionamento, sensibilidade, apoio emocional.  

Tal aspecto está relacionado à vivência, a subjetividade, a relação, ou seja, 

a expressão singular do sujeito à comunicação. 

 “O teor estético não se restringe à cultura física, mas desdobra-se nas 

expressões, na linguagem, no comportamento do sujeito e nas relações 

grupais.”12:172 O cuidado ético valoriza o diálogo, o respeito pelo outro, o prazer e 

a felicidade. A ética relaciona-se com o desejo de vida e com a solidariedade. Já 

a estética remete ao gosto, ao sensível, à graciosidade e ao encantamento pelas 

coisas.  

É importante refletir sobre o significado da sensibilidade e emoção no trato 

com o cliente. Aqueles que buscam algo maior, que impulsione e dê sentido a 

suas vidas, são privilegiados ao compartilhar de seu conhecimento com aqueles 

que estão fragilizados em seus aspectos físicos e mentais. Em relação à 

qualidade da assistência prestada ao cliente é ressaltado que:  

Não se mediram esforços para divulgar os conhecimentos técnicos e 
científicos no intuito de o sujeito se tratar e prevenir as doenças, por 
meio das orientações dos profissionais de saúde. Surge, assim, a 
educação em saúde, entrelaçamento entre a pedagogia moderna e 
saber da clínica, com seus pressupostos iluministas, mecanicistas, 
dualistas e fragmentaristas.

12:22
 

O conhecimento estético em  enfermagem é a compreensão do 
significado numa expressão subjetiva, única e particular que pode ser 
chamada de arte/ ato ... É perceber e absorver a intensidade do que aí 
está e mover-se para além do que está ainda, ou que virá a ser. Dessa 
forma, envolve engajamento e criatividade.

13:31
 

Conforme Talento3:256 uma premissa básica de Watson2 é a de que:  

A mente e as emoções de uma pessoa são janelas para a alma. O 
cuidado de enfermagem pode ser, e é, físico, processual, objetivo e real, 
mas, no mais alto nível da enfermagem, as respostas de cuidado 
humano das enfermeiras, as transações de cuidado humano e a 
presença das enfermeiras na relação transcendem o mundo físico e 
material, presas no tempo e no espaço, e fazem contato com o mundo 
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emocional e subjetivo da pessoa, como o caminho para o self interior e 
para  uma sensação mais elevada do self. 

 Enfim, percebe-se que o cuidar é complexo, pois abarca suas dimensões e 

seus atravessamentos. Diante disso, é necessário refletir sobre o processo de 

cuidar e ensinar em enfermagem, para gerar situações problematizadoras que 

possam redimensionar os saberes e as práticas em enfermagem.  

 
 

2.2 Especificidades do cuidado de enfermagem em Terapia Intensiva 
 

 
As primeiras terapias intensivas no Brasil surgiram a partir de 1950, com a 

necessidade de se observar os pacientes em pós-operatório imediato, e foram 

denominadas de centros de  recuperação para os recém operados, que lá ficavam 

até se recuperarem.14 “No Brasil, as terapias intensivas começaram a serem 

implantadas na década de 1970.”15:25 

As Unidades de Terapia Intensiva foram criadas devido à necessidade da 

melhoria da assistência ao cliente grave, concentrando, no mesmo espaço, 

equipes especializadas e tecnologia necessária para melhorar o prognóstico 

deste cliente. O objetivo estava em atender, de maneira rápida, eficaz e eficiente, 

à instabilidade hemodinâmica. 

O profissional de terapia intensiva precisa estar preocupado com as 

necessidades psíquicas e fisiológicas básicas do cliente,  apesar de toda 

tecnologia ao seu redor. “A maneira como nos julgamos é a maneira como 

julgamos os outros, e isso afeta como nos cuidamos e como cuidamos dos 

outros”15:5 

A enfermagem em cuidados intensivos lida com momentos críticos e 

decisivos, com rapidez e destreza que, geralmente, não são necessários em 

outros setores. “Requer competência na integração de informação, construção de 

julgamentos, e estabelecimento de prioridades, porque, quando o distúrbio 

acomete um sistema orgânico, outros sistemas são envolvidos na tentativa de 

adaptar-se ao desequilíbrio.” 16:4 
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O Cuidado de enfermagem é gerenciado pelo enfermeiro, que interage com 

o ambiente e os integrantes da unidade de terapia intensiva. Assim, existe um 

sinergismo entre o enfermeiro (com sua habilidade profissional, sua forma de 

vida) e as respostas físicas e psicológicas do cliente que ele está cuidando. Quem 

cuida afeta e é afetado, não em um sentido negativo, mas no sentido de que 

cuidado é ação, reação e percepção.  A enfermagem é, assim, uma arte viva. A 

forma de vida, a doença e as reações do cliente levam o enfermeiro a avaliar e a 

realizar suas intervenções.  

Carvalho17 citado por Teixeira11 367:  

define a Enfermagem como uma prática ou arte viva que envolve a 
dimensão social, o processo de cuidar e a subjetividade, a qual engloba 
a sensibilidade, as emoções e a espiritualidade. Nesse sentido, afirmo 
que se faz necessário que o enfermeiro desenvolva sua competência 
técnica e científica, coadjuvante da criticidade e da sensibilidade, no 
processo de construção do conhecimento do cuidado de enfermagem. 

Com efeito, “o exercício profissional de enfermagem exige competência 

técnica; porém, somente esta não é suficiente para garantir um cuidado de 

qualidade”.18:6 Ao se falar sobre o profissional de enfermagem, é destacada sua 

importância, não somente por ser eficiente tecnicamente, mais, também, por ter o 

contato direto e diário com o cliente. Penso que deste modo pode-se gerar uma 

assistência de qualidade, principalmente em um ambiente de terapia intensiva, 

que é um somatório de tecnologia avançada, alto conhecimento científico e 

equipe de enfermagem especializada e competente.   

É ressaltado que o cuidado de enfermagem humanizado na terapia 

intensiva só será possível a partir da humanização do profissional. São destacas 

três categorias principais: cuidado humanizado – amar ao próximo como a si 

mesmo; cuidado humanizado – não está presente como deveria estar; estresse e 

sofrimento – é preciso cuidar de quem cuida, nas quais a mesma se desenvolve.19 

Não existe a possibilidade de o enfermeiro tornar o cuidado ao paciente crítico 

humanizado se não buscar  cuidar de si mesmo como indivíduo. No cotidiano 

existe uma grande diferença entre a realidade da prática na UTI e “o vivido” (ideal 

de humanizar) e “o falado”. A expressão “é preciso cuidar de quem cuida” 19  
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revela a problematização dos aspectos da UTI para a prática da equipe de 

enfermagem. 

É destacada, ainda, a importância do enfermeiro conciliar a tecnologia da 

terapia intensiva com: a delegação de atividades a outros profissionais de sua 

responsabilidade e a humanização do cuidado com o cliente e, o mais importante, 

interagir com ele durante o cuidado prestado. Para que o enfermeiro possa fazer 

essa conciliação diariamente e ainda cuidar de seu cliente em todas as 

dimensões é necessário o cuidado com a sua própria saúde. Por isso finalizo 

destacando a qualidade de vida do enfermeiro como item primordial para a 

promoção do cuidado de seu cliente. 

É preciso também atentar para o panorama das condições de trabalho na 

terapia intensiva. Uma delas é  

o regime de turnos e plantões abre a perspectiva de duplos empregos e 
jornadas de trabalhos, comum entre os trabalhadores de saúde, 
especialmente num país onde baixos salários pressionam para tal. Tal 
prática potencializa a ação daqueles fatores que por si só danificam suas 
integridades física e psíquica.

20:59
    

O regime de trabalho em turnos vem da necessidade do atendimento 

diuturno à população, observadas em diferentes tipos de agravos à saúde, 

podendo levar o cliente à terapia intensiva. Sendo assim “o conceito do sofrimento 

do trabalhador dando a cada profissão uma capa defensiva chamada de 

„ideologia defensiva de profissão”21:134. Este conceito nos ajuda a entender as 

doenças somáticas e não apenas as psíquicas geradas pelo funcionamento 

organizacional do trabalho. Conforme o mesmo autor, “contra o sofrimento, a 

ansiedade e a insatisfação, dissemos, que se constroem sistemas 

defensivos.”21:134 Observa-se, portanto, que as doenças somáticas mais comuns 

em terapia intensiva, conforme o autor citado são: fadiga, esgotamento, 

ansiedade e insatisfação. 
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3 Metodologia 
 
 

 
A Abordagem adotada neste trabalho é a qualitativa, pois viso entender o 

objeto em questão de modo aprofundado e específico, ou seja, o cuidado de 

enfermagem na terapia intensiva na percepção dos enfermeiros. Os 

“pesquisadores qualitativos estudam coisas em seus cenários naturais, tentando 

compreender, ou interpretar, fenômenos em termos dos significados que as 

pessoas trazem para eles”.1:123 

... abordagens qualitativas abarcam a totalidade de seres 
humanos, concentrando-se na experiência humana em cenários 
naturalistas. O pesquisador que usa essa abordagem acredita que 
seres humanos únicos atribuem significado a suas experiências e 
que elas derivam-se do contexto da vida. O contexto da vida é a 
matriz de relações ser humano-ser humano-ambiente que surgem 
ao longo do cotidiano. 1:123 

Entendo que o método de pesquisa é um subsídio para auxiliar o 

investigador a buscar resposta para o seu problema científico. “Entende-se por 

métodos os procedimentos mais amplos de raciocínio, enquanto técnicas são 

procedimentos mais restritos que operacionalizam os métodos, mediante 

emprego de instrumentos adequados”.2:162 

Os pesquisadores na tradição naturalista salientam a complexidade 
inerente aos seres humanos, a sua capacidade de dar forma e criar suas 
próprias experiências e a idéia de que a verdade é um agregado de 
realidades. ... Os resultados da pesquisa qualitativa são tipicamente, 
baseados nas experiências da vida real de pessoas com conhecimento 
do fenômeno em primeira-mão. 

3:30
 

Na amostragem “os pesquisadores qualitativos não estão preocupados 

com os aspectos da generalização, mas desejam adquirir um entendimento 

profundo, holístico, do fenômeno de interesse”3:223.  

O Estudo é descritivo é definido como sendo uma segunda grande classe 

de pesquisa não experimental:177. A finalidade dos estudos descritivos é observar, 

descrever e documentar os aspectos da situação. Não se pode esquecer que a 
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coleta e o registro dos dados importantes à pesquisa é a fase de maior rigor e 

empenho do pesquisador. 

O tipo de estudo abordado por mim foi o estudo de caso e, tal estudo 

define-se como:  

... a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou 
comunidade para examinar aspectos variados de sua vida.A prática do 
estudo de caso está ligada à psicoterapia, caracterizada pela 
reconstrução da história do indivíduo, bem como ao trabalho dos 
assistentes sociais junto a indivíduos, grupos e comunidades.

4:55
 

Por isso, o estudo de caso abrange características específicas importantes 

sobre o tema que se está pesquisando e, também, o seu processo de 

desenvolvimento. Neste sentido,  

O estudo de caso refere-se ao levantamento com mais profundidade de 
determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. ... 
Reúne o maior número de informações detalhadas, valendo-se de 
diferentes técnicas de pesquisa, visando apreender uma determinada 
situação e descrever a complexidade de um fato.

5:274
 

Pode-se perceber que a pesquisa descritiva trabalha com dados ou fatos 

colhidos da própria realidade e o estudo de caso apresenta a história do indivíduo 

em seu momento real. Portanto, esse tipo de estudo é uma tentativa de visualizar 

as características mais importantes do tema pesquisado, bem como seu processo 

de desenvolvimento.6 

O cenário do meu estudo é o Hospital de Clínicas de Niterói que tem 4 

unidades de terapias intensivas que são, respectivamente, UTI A, B, C e UCI. 

Meu local de estudo será na UCI. As unidades de terapias intensivas estão 

interligadas com os setores críticos do hospital tais como: radioimagem, 

hemodinâmica, laboratório, emergência, centro cirúrgico, central de material e 

heliponto.  

Ainda em relação ao cenário, a unidade cardiointensiva (UCI) do Hospital 

de Clínicas de Niterói foi escolhida devido a características peculiares que 
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incluem: 13 leitos equipados com monitorização cardíaca, monitorização invasiva 

e não invasiva, televisão, circuito interno de tv e central de monitorização que 

facilita a visualização do paciente pela equipe, mesmo estando no posto de 

enfermagem. Com isso, além da privacidade, o paciente é monitorado 24h por 

dia. Essa unidade ainda possui nutricionistas, fisioterapeutas, médicos 

plantonistas e de rotinas e uma equipe de limpeza, além de uma assistente do 

cliente e um secretário para realização de pedidos de farmácia e almoxarifado. O 

Hospital fica situado em local estratégico, no centro de Niterói, possibilitando, com 

isso, o fácil acesso da população dos bairros vizinhos, pois, além da boa 

localização há a facilidade do transporte Esse Hospital possui uma tecnologia 

avançada e um heliponto, fatores estes que me levaram a escolha deste hospital 

e do setor em questão, pois, são condições que poderiam viabilizar o acesso de 

clientes distantes e com necessidades de procedimentos invasivos de alta 

complexidade, e imediatos. 

Os sujeitos desse trabalho foram todos os enfermeiros plantonistas - 

regime de plantão 12x36h - e os enfermeiros diaristas com horário de 7h-16h, de 

2ª feira a 6ª feira que atuam na UCI deste Hospital. Eles são distribuídos na 

Unidade da seguinte maneira: dois enfermeiros plantonistas, um enfermeiro rotina 

do setor e um enfermeiro chefe das terapias intensivas do hospital em estudo. 

Assim, o total de enfermeiros plantonistas é de oito, e o total de enfermeiros 

diaristas é dois. 

 Os enfermeiros participaram voluntariamente do estudo após assinarem o 

termo de consentimento livre e esclarecido, conforme estabelecido pela 

Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde.  

Quanto ao número de participantes da pesquisa cabe um esclarecimento: 

Em geral, o número de participante, quando se usa a abordagem 
qualitativa, é menor do que o número de sujeitos de pesquisa 
necessários quando se usa a abordagem quantitativa. Menos sujeitos de 
pesquisa são estudados intensivamente (qualitativa), comparados com 
um número maior estudado extensivamente (quantitativa).

1:123
 

As duas técnicas adotadas para coletar os depoimentos dos enfermeiros 

foram as seguintes: entrevista semi-estruturada e observação participante.  
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A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo7 e está 

sendo por mim entendida como uma conversa a dois com propósitos bem 

definidos. As entrevistas semi-estruturadas são aquelas em que o informante 

aborda, em parte, livremente, o tema proposto, e em outra parte responde a 

perguntas previamente formuladas. Todos os enfermeiros entrevistados 

receberam nomes fictícios com vistas à preservação de sua identidade.  

“A técnica de observação é realizada através do contato direto do 

pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a 

realidade dos atores sociais em seus próprios contextos”.7:59  

Nessa perspectiva é colocado que “a observação é uma maneira de coletar 

os dados através dos sentidos como visão e audição, para o exame de fatos e 

fenômenos. É muito utilizada na Pesquisa de campo, pois leva o pesquisador a 

entrar em contato direto com a realidade.”8:69  

Na entrevista semi-estruturada é ressaltado que “o pesquisador organiza 

um conjunto de questões sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, e 

às vezes até incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão 

surgindo como desdobramentos do tema principal”.6:70 

Alerta-se, ainda, para os seguintes itens nas entrevistas anotadas ou 

gravadas: deve-se padronizar o cabeçalho e listar os tópicos que o entrevistador 

deve seguir (este é o roteiro da entrevista)6. Durante a elaboração do roteiro a 

autora alerta para a distribuição do tempo para cada assunto, deve-se, portanto, 

evitar perguntas que possam levar a respostas dicotômicas (sim/não); estar 

atento ao objetivo a ser atingido, para que o entrevistado não se desvie do tema 

proposto e deve-se marcar sempre com antecedência o horário e o local da 

entrevista. 

 Acerca da observação de campo, afirma-se que essa técnica pode ser 

participante quando o pesquisador interage com o ambiente da pesquisa.8 O 

registro das observações é um elemento importante, tanto na análise final do 

trabalho científico, como no auxílio, permitindo uma retrospectiva do trabalho já 
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realizado. Ainda assim, pode ajudar na análise de aspectos que ainda não tinham 

sido levados em consideração. 

A observação direta foi realizada de acordo com roteiro semi-estruturado, 

sendo registrada num diário de campo apropriado.  

O diário de pesquisa é o registro cotidiano dos acontecimentos 
observados: manifestações de comportamento, mudanças decorrentes 
de medicamentos ministrados, conversas, atividades desenvolvidas, 
rotinas diárias em instituições, escolas etc. 

6:75
 

Essa técnica foi aplicada em diferentes turnos, para melhor percepção da 

assistência prestada pelo enfermeiro ao cliente e logo após o término da 

observação os conteúdos assimilados foram registrados. A carga horária total da 

observação de campo foi de 28 horas.  

Os sujeitos que entraram nos critérios de exclusão foram os enfermeiros 

que estiveram ausentes do trabalho, por licença maternidade ou licença médica 

pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), no período da realização da 

coleta de dados. Os critérios de inclusão foram os enfermeiros de plantão que não 

se enquadrem nos critérios de exclusão. A média de tempo da formação 

acadêmica dos enfermeiros está entre um e vinte anos. Os enfermeiros, na visita 

técnica, quando questionados sobre o tema e a participação na pesquisa, 

colocaram-se à disposição para participação na pesquisa.  

Após a pesquisa de campo, realizei a leitura do material para gerar os 

dados elaborados que são descritos no capítulo seguinte. De posse desse 

material organizei os dados em categorias, as quais foram submetidas à análise 

temática. As categorias analisadas foram as seguintes: percepção de si, a relação 

no processo de cuidado e ações de cuidado.  

É definido que “A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que 

tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação.”9:19 A autora ainda comenta que esta análise aparece 

como um “conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
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mensagens”9:19. A análise pode ainda ser classificada em análise dos significados 

ou análise temática, que será utilizada nesta dissertação. 

A análise temática “consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem alguma 

coisa para o objetivo analítico visado.”7:208  

O enfermeiro torna-se instrumento fundamental desta pesquisa a partir do 

momento que é dele a priorização do cuidado ao cliente desde a sua admissão e 

estabilização do quadro até a sua alta.  

Este trabalho foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro (Anexo 1).   

A comissão de bioética tem sempre um papel educativo que, todavia, só 
se realizará efetivamente pela preocupação que as instituições de ensino 
superior, em seus cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 
Biologia, tiverem com excelência acadêmica e com o diálogo 
permanente com as humanidades. Se as questões éticas pelas decisões 
clínicas e pelas pesquisas em seres humanos interessam aos 
profissionais das áreas humanas e do direito, devem interessar muito 
mais diretamente aos profissionais da área de saúde. 

10:54
 

A formação de comissões éticas deve ser constituída a partir de equipes 

multidisciplinares formadas dentro da organização de saúde, e que têm por 

objetivo o levantamento das decisões clínicas, respeito pela autonomia do doente 

e questões humanitárias. 
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4 Descrição dos Achados  
 
 
 
Nesse capítulo, objetivo descrever os achados de minha pesquisa, 

apresentados na forma de um texto que retrata, de modo elaborado, meus 

registros. Partindo dos objetivos deste estudo e do método adotado, iniciei a 

pesquisa de campo através de uma visita técnica à instituição escolhida com o 

propósito de conhecer o setor e me apresentar como pesquisadora. A seguir, foi 

dado início à observação de campo, sendo redigido no diário de campo ao final de 

cada momento de observação. 

Nessa perspectiva, considero que a estratégia de entrada em campo tem 

que prever os detalhes do primeiro impacto da pesquisa, ou seja, como 

apresentá-la, como se apresentar, a quem se apresentar, através de quem e com 

quem estabelecer os primeiros contatos.1 

Nos primeiros contatos com o campo, a equipe da unidade mostrou-se 

receptiva à minha presença e, sempre que solicitado, apresentei os objetivos da 

pesquisa e a forma como a mesma será realizada. Em alguns momentos pude 

perceber, por parte dos enfermeiros (quando observados diretamente) e por parte 

da equipe de enfermagem, algum constrangimento. Coloco este período inicial 

como uma observação preliminar necessária para que o pesquisador interaja com 

os sujeitos da pesquisa.   

Na observação participante, objetivei registrar as expressões faciais, as 

vivências entre os integrantes das equipes e com os clientes da unidade, o 

diálogo entre o enfermeiro e o cliente, e o enfermeiro e sua equipe. 

Durante a fase de observação notei que alguns clientes me chamavam até o 

leito pedindo minha ajuda para se alimentar, para urinar ou evacuar, para avisar 

que estavam com dor ou simplesmente para conversar. Ao me aproximar do leito 

com a enfermeira e ser apresentada ao cliente, alguns acharam interessante a 

minha presença ali. Entretanto ao me deslocar pela unidade, durante os vários 

períodos de observação, os clientes solicitavam minha atenção para conversar 
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sobre diversos assuntos. O simples fato de ter alguém para falar sobre a família, 

os problemas que o cliente deixou fora do hospital e os problemas financeiros, 

melhora, tanto emocionalmente quanto hemodinamicamente, deixando o cliente 

mais tranqüilo. 

Após os enfermeiros terem lido e assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido, foi preenchida a identificação e caracterização dos sujeitos. O total foi 

de dez enfermeiros, sendo oito mulheres e dois homens. A média de idade é de 

30 anos. Dos sujeitos caracterizados, oito são moradores do Município de Niterói 

e dois, de São Gonçalo. Dos pesquisados, quatro são casados e possuem filhos e 

seis são solteiros. Seis formaram-se em instituições públicas e quatro em 

instituições privadas. Nas instituições públicas o tempo médio de formação é de 

6,5 anos. Nas instituições privadas o tempo médio de formação é de 6,6 anos, 

Gerando uma média aritmética de 6,5 anos de formação, o que equivale a, 

aproximadamente, 6,5 anos .   

Dos entrevistados, três possuem duas especializações, três, uma 

especialização e quatro não possuem especialização. Todos trabalham, 

atualmente, no Hospital de Clínicas de Niterói na Unidade Cardiointensiva. O 

tempo de serviço neste setor é, em média, de 5 anos e 3 meses. Dos enfermeiros 

entrevistados, oito trabalham em outros locais e dois não possuem outro 

emprego. Em relação às atividades que gostam de fazer fora do local do trabalho, 

foi citado: estudar ( 2 ), ler ( 2 ), dormir ( 4), praticar esporte ( 2 ), fazer artesanato 

( 2 ), ir a praia ( 3 ), sair com os amigos ( 3 ), dançar ( 3 ), ouvir música    ( 3 ), 

viajar ( 4 ), ir a shopping, cinema ( 2 ), ficar com a família, assistir novela. Em 

relação à renda salarial, a média entre os enfermeiros é de 08 salários mínimos. 

 
4.1 Observação Participante 
 
 

 As passagens de plantão por mim observadas, em sua maior parte, foram 

realizadas pelas duas enfermeiras plantonistas noturnas às duas plantonistas 

diurnas e por mim, como observadora. As enfermeiras da noite passavam leito 

por leito com um resumo nas mãos de tudo que havia acontecido nas últimas 
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vinte e quatro horas. Esta passagem é detalhada e, por vezes, cansativa para 

quem está indo embora (terminada a jornada de trabalho diária). Esse cansaço é 

contado através das expressões faciais, da postura corporal, respiração, das 

olhadas no relógio e de expressões tais como: “Gente vamos embora! Eu preciso 

ir para o outro(emprego)”, Preciso pegar levar meu filho na creche”, “Preciso 

descansar, pois volto para outro plantão”, entre outras expressões. Os leitos são 

sempre divididos meio a meio, do um ao seis para uma enfermeira e do sete ao 

treze para a outra. Na passagem de plantão cada uma passa os clientes 

correspondentes aos leitos designados para elas e quando uma enfermeira 

precisa sair mais cedo, a outra passa  todos os pacientes.  

As abreviações são intensamente utilizadas para o registro das patologias 

e dos diagnósticos. Abreviações que, muitas vezes, eu desconhecia. Por isso, 

quando era possível eu perguntava e, caso não fosse possível perguntar naquele 

momento, eu anotava, e perguntava no final da passagem de plantão, como 

exemplo temos: TVM (troca de válvula mitral) ou PTCA (angioplastia). 

Durante o período de observação houve uma única exceção, um dia, no 

qual as enfermeiras receberam o plantão da noite para o dia na central de 

observação. Neste dia, a passagem de plantão começou as 07:25h e foi passada 

pela enfermeira Sara, que iria dobrar da noite para o dia. Eu havia chegado às 

6:45h e quando a enfermeira Lídia chegou, às 7:10h, começou a somar 

novamente todos os balanços hídricos. “A passagem de plantão acontece 07:25h 

no posto de observação”. Lídia confere todos os Balanços Hídricos, somando–os. 

 Em outro dia, ao observar a passagem de plantão do diurno para o 

noturno percebi que esta foi iniciada com somente uma enfermeira, a Maria, 

mesmo assim foi passado de leito em leito com a prancheta. As Enfermeiras do 

plantão diurno, muito solícitas, explicam para mim e para Maria as intercorrências 

do plantão diurno. Por vezes, comentei sobre alguns doentes que estavam, na 

noite anterior, esclarecendo algumas dúvidas que apareciam.  

A noite promete!”, diziam as enfermeiras do dia. A paciente do leito 04 
vai fazer artrodese (intervenção cirúrgica para imobilizar uma articulação) 
no centro cirúrgico – CC; leito 12, com 92 anos vai para uma 
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colecistectomia (remoção da visícula biliar) no CC. Aguardamos a 
chegada do leito 08 de uma cirurgia cardíaca. Leito 10, que está muito 
grave, será transportado para o CTI-C, para liberar este leito para 
internação. “Ufa!” Enfim isso tudo. 

 Quando o enfermeiro Abraão chega, Maria passa plantão para ele na 

central de observação com as pranchetas. Os enfermeiros iniciam o 

preenchimento do balanço hídrico e adiantam a evolução para o enfermeiro que 

fica das 19:40h às 21:00h, neste período não atendem aos doentes mesmo que 

chamem, eles delegam este serviço aos técnicos, pois estão adiantando a parte 

escrita. 

Foi exaustivamente observado que todos os enfermeiros do setor têm o 

cuidado e o carinho de chamar seus clientes pelo nome e não por números ou por 

patologias, porém, também foi percebido que no momento da correria ou do 

estresse pude ouvir um  

... faz o tramal® (medicamento para alívio da dor) no leito 10 e o 
zofram® (medicamento anti-emético) no leito 2 que não para de vomitar. 

 

 Estes Medicamentos, que são prescritos verbalmente durante as 

intercorrências, são prescritos por escrito, posteriormente, pelo médico que 

solicitou. 

 Enquanto realizava a observação pude notar como era realizada a 

comunicação entre os integrantes das equipes que ali estavam na unidade 

cardiointensiva. 

 Lídia (muito chateada) entra no leito que a enfermeira Eva estava e passa 

o problema para ela: um cliente saiu de alta da unidade e não foi checado pela 

enfermeira, quando chegou no local, a enfermeira do andar questionou sobre o 

registro da punção periférica, pois estava sem data, não se sabia se o cliente 

havia tomado banho e se as medicações de 14h haviam sido feitas, pois não 

estavam checadas -,Eva, que ainda estava ocupada com o cliente diz que quando 

acabar  irá no andar ver o paciente. Argumenta que não checou tudo antes do 

paciente sair porque estava ocupada, mas a bronca da Lídia ficou gravada. Eva 

estava realmente ocupada no leito cuidado de um cliente grave a mais de uma 
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hora e não havia outro enfermeiro no setor, por isso, ela não pode checar a alta 

do cliente para o andar. 

Uma paciente taquipnéico encontra-se com 89% de saturação: a 

enfermeira percebe, porém não vai ver, ela pede ao fisioterapeuta, que no 

momento não está no setor, foi fazer um lanche. 

Às 16:35h o fisioterapeuta comparece ao setor para ver o paciente 

(reclamando, pergunta a enfermeira por que ela mesma não resolveu o problema. 

Ela responde que não é atribuição dela). A família fica apreensiva todo o tempo. 

A enfermeira Tamar gosta muito do que faz, principalmente o pós-

operatório imediato de cirurgia cardíaca, porém, às vezes fica magoada com 

alguns comentários como: o médico explica (em tom irônico e sarcástico) que o 

paciente só está dormindo e não havia nada o que se preocupar, porém o doente 

estava bradicárdico ,hipotenso. O médico plantonista e Paulo perguntam o que eu 

estava fazendo ali àquela hora. Então, explico que estou ali como  pesquisadora e 

rapidamente digo o objeto e objetivo da pesquisa. 

 Outro médico vem da CTI-A as 22:00h para ajudar a equipe médica, que 

no momento, além de desfalcada encontra-se sobrecarregada. Paulo solicita que 

eu me apresente a este médico que chega e eu o faço rapidamente, pois, 

também, ajudo no atendimento as campainhas, no recebimento das ligações 

telefônicas ou quando alguém da equipe solicita minha ajuda. 

  Enquanto isso, observava, também, o preparo do leito 10 para o transporte 

até a CTI-C, pela enfermeira, o técnico e o fisioterapeuta, porém, o paciente está 

hipertenso e isso foi imediatamente comunicado ao médico: paciente estabilizado 

e aguardando para ser transportado. 

Percebo que existe um pouco de tensão no ar, pressa,devido ao adiantar 

da hora e a expectativa da chegada de vários doentes. É uma noite com grande 

sobrecarga de trabalho e muitos detalhes sobre cada cliente que não podem 

passar desapercebido. 



 32 

A cirurgia cardíaca está atrasada, por isso Maria liga para o centro cirúrgico 

e é informada que o paciente ainda está em circulação extra-corpórea (CEC). A 

equipe se preocupa, pois o paciente está em sala deste às 14:00h e a previsão é 

de que sua chegada na unidade não deva ser boa. A equipe (enfermeiro, médico, 

técnico e fisioterapeuta), no entanto, está aliviada, pois existem outros clientes 

que estão graves e que ainda precisam ser examinados.  

 Outro paciente está vomitando no leito 06, a enfermeira, ocupada, delega o 

atendimento ao técnico e, assim que pode, sai do leito 01 e vai verificar se está 

tudo bem.  

 O médico Noé modifica a dosagem da bomba infusora do leito 01. A 

enfermeira Débora diz que ele está proibido de mexer nela. Débora vai ajudar o 

paciente do leito 01na sua higiene oral.  

 A médica Lia discute com Noé o porquê de ele ter ido passar visita em um 

paciente (leito 07) que saiu da unidade para realizar um exame (cintilografia). Ela 

pergunta se por acaso não passaram adequadamente o plantão para ele, se ele 

não prestou atenção ou se chegou atrasado e não recebeu o plantão.  

 Observo a enfermeira Débora trocar curativos invasivos no leito 01. Ao 

visualizar a bainha do SWG (swan-ganz: cateter para monitorização 

hemodinâmica) em VSCD (veia subclávia direita) ela solicita ao plantonista que 

venha dar pontos para fixar melhor o cateter, pois o mesmo está solto. Ficamos 

no leito aguardando o médico Noé que demora a chegar. Ela reclama comigo 

dizendo que não está ali para ficar à disposição dos médicos e que se ele 

demorar mais, ela vai fechar o curativo e ir embora. Só não o faz porque, segundo 

ela, se for perdida a punção, a culpa será dela, mesmo que tenha avisando ao 

médico. Após várias chamadas o médico chega ao leito para dar ponto na bainha.  

 
4.2 Entrevistas 
 
 
As entrevistas foram realizadas dentro da unidade cardiointensiva. Todos os 

enfermeiros entrevistados estavam de plantão, por isso, houve à necessidade de 
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aguardar o momento oportuno para poder dispor do tempo deles para a 

realização da entrevista.  Como não havia uma sala de reuniões dentro da 

unidade e os enfermeiros preferiram não sair dela (em face do movimento dos 

pacientes) realizamos as entrevistas dentro do quarto de descanso.  

Ao iniciar cada entrevista, antes mesmo de ligar o gravador, perguntava se 

havia alguma dúvida e se gostaria de me acompanhar lendo o roteiro da 

entrevista ou não. A minha tentativa era de colocar o enfermeiro o mais à vontade 

possível, visto que é um tanto constrangedor alguém gravar a sua voz. A duração 

média das entrevistas foi de 42 min. 

Percebe-se que o território de trabalho mesmo racionalizado e bem 

organizado é, por sua natureza, intenso e exíguo em relação ao tempo disponível. 

Sendo, portanto, a paciência e o discernimento requisitos indispensáveis para 

visualizar o momento oportuno para a abordagem do enfermeiro durante o seu dia 

/ noite de trabalho. Deve-se considerar, também, as inúmeras interrupções, 

provenientes das solicitações da equipe de trabalho diante da instabilidade 

hemodinâmica dos clientes, que acabam por gerar uma certa descontinuidade no 

raciocínio do entrevistado, necessitando, o pesquisador, de estratégias para a 

retomada da motivação e do pensamento do entrevistado. 

 
 

 4.2.1 Percepção de si   
 
 
 Os depoentes, de modo quase unânime, inicialmente colocam que estão se 

sentido bem, à vontade e que fazem o que gostam. Isto é objetivado nas 

seguintes frases: 

 

Bom, eu me sinto muito importante. (Ester) 

Bem, profissionalmente bem, a minha vida é boa, não tenho o que 
reclamar hoje não. Estou satisfeito com o hospital, que oferece cuidado 
ao nosso doente e o que precisa para ser bem atendido. (Josué) 
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 Entretanto emergiram determinados conteúdos significativos e expressões 

que representam situações de tensão, ansiedade, cansaço e conflitos entre 

outros. 

 É o caso de uma enfermeira quando expressa um momento de ansiedade 

e expectativa por ter encaminhado um cliente para o Centro Cirúrgico, pois havia 

adquirido uma afinidade muito grande com ele e com sua família, que a 

mobilizava afetivamente. 

Olhe, eu estou me sentindo um pouco ansiosa, numa expectativa muito 
grande, porque eu acabei de encaminhar um paciente...onde eu peguei 
uma afinidade muito grande pelo paciente e pela família. (Miriam) 

... a busca do conhecimento, a busca do conhecimento teórico e prático. 
Extremamente cansado de consciência e de comprometimento muito 
grande. (Abraão). 

  
Esse desconforto incomoda de tal modo que a enfermeira deseja o termino 

dessa situação de tensão, o que foi bem expressada nas falas. 

 Em relação à percepção do cuidado na unidade de pesquisa, os 

enfermeiros, quase que em sua totalidade, relataram que gostam de prestar 

assistência ao cliente e que as condições do local são boas para trabalhar. Neste 

sentido, os depoentes se dedicam ao serviço, sentindo-se satisfeitos em um 

aspecto, o de o hospital oferecer os medicamentos e materiais necessários para a 

prestação de um bom atendimento.  È evidente que esses recursos se referem 

aos subsídios para assistência e as seguintes falas demonstram isso: 

 ... eu me sinto satisfeito. Satisfeito com o hospital e com o que ele 
oferece pra gente prestar o cuidado ao nosso doente. (Josué) 

... eu me percebo bem dedicada porque o serviço oferece instrumento 
pra gente se dedicar e trabalhar bem com o paciente, com isso a gente 
fica gratificada porque o retorno é bom...(Miriam) 

... gosto do jeito que eu faço assistência nos pacientes. (Débora) 

 

 Porém, alguns comentários se referem à frustração, ao não cuidar como 

gostaria e ao déficit de instrumentos que direcionem o cuidar do cliente. Este 
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sentimento está relacionado às atividades do cuidado indireto e interdisciplinar, de 

modo que o depoente sente a necessidade de cuidar diretamente do seu cliente. 

... eu não cuido como gostaria de cuidar até porque o que a gente tem de 
burocracia, de papel, tempo pra estar escrevendo é muito grande. Estar 
sentada atrás da bancada escrevendo, escrevendo. Porque a gente não 
supervisiona só uma equipe de enfermagem, de técnicos, você 
supervisiona o médico, o fisioterapeuta, a limpeza, entendeu? (Maria) 

...a situação ideal seria me fixar somente na parte assistencial, como não 
posso fazer, existe uma certa frustração (Tamar) 

Bom, quando dá pra fazer o atendimento, essa técnica, eu acho 
excelente. Porque é o que eu me propus a fazer. O normal é que esse 
atendimento fica em 2º plano entendeu? São 20 para às 8 e estou 
escrevendo. Não consigo entrar lá no box, então, existe uma certa 
frustração. Eu sempre me considerei enfermeira de cabeceira.  (Tamar) 

 

 Em relação às atividades, no cuidado direto e indireto, os enfermeiros 

relatam que se sentem bem e as realizam com certa facilidade. Falam a todo o 

momento da participação e da necessidade de tocar o cliente durante esse 

processo. Eles se expressaram da seguinte maneira: 

... a enfermeira, ela é uma líder de equipe independente de ser gerencial 
ou não, ela tem que estar observando tudo, finalizando, isso pode 
melhorar entendeu? (Ester) 

Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito do tratamento da 
pele, prevenção e feridas, todas essas coisas. Como todo mundo sabe 
que eu tenho afinidade para essa área, procuro fazer cursos, procuro me 
especializar nisso, sempre que tem uma ferida mais complexa, todos me 
chamam desde o médico, técnico, enfermeiro. (Rute) 

 
 Entretanto, um enfermeiro mencionou a sobrecarga de burocracia que 

acaba por afastá-lo do cuidado direto. 

... eu me sinto melhor cuidando à beira do leito mesmo, como se eu 
estivesse produzindo mais do que sentada aqui fazendo isso. Não 
tirando a importância do cuidado indireto, de jeito algum mas preencher 
o papel, contas, uma medicação, isso qualquer pessoa seria capaz de 
fazer desde que treinada e enfermeira não. E enfermeiro não, enfermeiro 
à beira do leito ele faz mais falta, acho que ele sente melhor, muito 
melhor. (Maria) 

 

 Em relação à satisfação no cuidado, eles colocaram que ela existe, 

exemplificando através das situações de acompanhamento e recuperação do 
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sujeito, através de um sorriso que expressa bem estar. Todos esses aspectos 

foram registrados nas seguintes frases: 

A resposta que a gente da ao paciente é muito rápida, os pacientes 
sentem a diferença quando a gente cuida, a gente se dá bem, vê o 
tratamento da gente com eles que não é um tratamento que o médico 
vem, examina e vai embora, a gente fica, conserva, senta, coloca 
comida, coloca sentado, coloca comadre, então a gente tem uma 
aproximação direta com esse paciente e o retorno dele é quando ele vai 
embora. Teve vários pacientes. (Débora) 

Ver o doente bem, o doente se recuperando, apesar dele estar dentro de 
um ambiente hospitalar, de estar num hospital, eu me sinto satisfeita de 
ouvir um elogio de um funcionário meu, que eu vejo que está cuidando 
dele direitinho, o doente apesar de estar internado, está se sentindo 
bem. (Lídia) 

 

 Porém, os enfermeiros, em sua maioria, relataram insatisfações como a de 

não conseguir resolver um problema; a dúvida; o não reconhecimento do trabalho; 

a desmotivação, quanto ao tratamento realizado; a tristeza, quando um 

tratamento traçado não é realizado pela equipe; a morte. Essas falas foram 

colocadas pelos depoentes da seguinte maneira: 

... a gente quer a melhora do doente, a recuperação do doente, a pior 
insatisfação pra mim é quando algum doente morre, é essa a minha 
insatisfação... (Lídia) 

... é quando a gente é desmotivada, o paciente não dá retorno à aquele 
tratamento que você aplicou... (Miriam) 

 ... eu não sei se eu posso fazer ou não. Fica aquela dúvida: será que eu 
devo fazer isso, devo não fazer? Ás vezes tem um curativo, eu consigo 
avaliar um curativo e fazer, agora eu não sei se aquele curativo visto 
pelos outros vai ser da mesma conduta que o meu.  (Débora) 

... é quando você tenta resolver uma coisa e o paciente realmente não 
responde. (Abraão) 

 

 Os depoentes, de forma unânime, concordaram com a importância de se 

colocarem no lugar do outro, de se identificarem com a pessoa que está sendo 

cuidada, de respeitarem o paciente enquanto ser humano, como vemos a seguir. 

... a gente tem que ter compaixão. Se colocar no lugar do outro pra você 
ter sensibilidade de quando presta o cuidado...Eu acho que nesse 
momento a gente tem que se sensibilizar. A palavra é esta. Se 
sensibilizar como cuidado que você vai prestar com o outro. Pra você 
não querer para ele aquilo que você não quer pra você próprio. (Rute) 
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 ... a gente tem que se respeitar enquanto ser humano, pra poder cuidar 
do outro, porque se eu não me respeitar como ser humano, eu não vou 
prestar uma assistência de qualidade e às vezes não vou nem respeitar 
o outro também. (Lídia) 

 

4.2.2 A relação no processo de cuidado 
 
 

 Os depoentes colocaram que a sua equipe influencia, de forma positiva, o 

processo de trabalho deles. As respostas de recuperação do cliente geram 

satisfação, como o exemplo a recuperação de uma criança. Assim, os depoentes 

se expressam:  

... eu me sinto bem, que eu adoro o que eu faço. (Tamar) 

... eu me dou muito para o meu trabalho, que sou apaixonada pelo que 

faço. (Lídia) 

 

 Os aspectos considerados negativos, tais como: sobrecarga de trabalho, 

salário, carga horária, falta de estímulo, as perdas, o não reconhecimento do 

trabalho, que foram relatadas pelos enfermeiros de modo significativo, foram 

identificados nas seguintes frases. 

 ... acho que nesses anos todos o que me afeta negativamente é só as 
perdas. Que a gente convive num meio de vida e morte e isso aí a gente 
por mais tempo que você trabalhe com isso ... te afeta negativamente. A 
perda de um paciente é uma coisa que me deixa muito... (Tamar) 

... principalmente quando no final de tudo o paciente está recuperado, 
está indo embora, ele agradece somente a médicos. Mesmo porque até 
hoje, embora a enfermagem tenha crescido bastante e tenha conseguido 
um espaço bem maior, os médicos ainda ganham todo o mérito. 
(Raquel)  

... a carga horária realmente é uma carga horária massacrante porque 
geralmente nós temos que ter dois, três empregos e geralmente essa 
carga horária de 12 por 36 pesa. (Raquel) 

 

 Em relação a questão de a equipe de enfermagem estar contribuindo para 

viabilizar as ações de cuidados, a maior parte dos entrevistados respondeu, que 

existe treinamento para as equipes antes que iniciem protocolos novos, existe, 

também, a preocupação de ser o exemplo, além do interesse da equipe. As frases 

seguintes ilustram essa afirmação: 
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... o enfermeiro é o líder de uma equipe e o enfermeiro-rotina é o líder 
dos enfermeiros então eu acho que a gente assim tem que entrar com 
eles, tem que mostrar, tem que fazer, fazer correto, fazer as coisas 
adequadas. O enfermeiro é o exemplo pros técnicos. Não admito que 
ninguém brigue com a minha equipe, fale com eles, eu posso, eu sou 
mãe, eu posso bater neles, agora ninguém pode entendeu? (Lídia) 

 

 Um enfermeiro, de modo expressivo, ressaltou que existe a dificuldade de 

se relacionar com a equipe de enfermagem e a dificuldade em modificar 

determinadas técnicas que são destoantes das apreendidas na academia, como 

podemos ver a seguir. 

É um pouco dificultado, é um pouco difícil. A relação entre o enfermeiro, 
principalmente eu que não tenho muito tempo de formado, e quando 
você tem uma equipe com pessoas com mais tempo de formados né? E 
que tem e que fala que faz aquilo e que dá certo há vinte anos atrás. E 
você tenta mudar aquilo, desenvolver técnicas pra mudar, estratégias pra 
poder modificar aquele tipo de comportamento, você sente uma grande 
resistência principalmente no cuidado mesmo, não to dizendo outras 
coisas não, em relação ao cuidado. É eu sinto uma grande resistência. E 
uma grande desvalorização por parte deles pelas coisas que eu tento 
discutir às vezes. (Abraão) 

 
 No entanto, o relacionamento com a equipe de enfermagem pode facilitar 

ou dificultar as ações de cuidado, sobre isso, os enfermeiros falaram em relação à 

união da equipe e ao bom relacionamento entre eles, conforme vemos a seguir: 

 ... eu acho que a gente tem um relacionamento muito bom, eu conheço 
um por um, eu conheço o jeitinho de todos eles, tem muito tempo que a 
gente esta junto, acho que isso facilita um pouco. (Lídia) 

 

 Porém, em relação a dificultar as ações de cuidado eles responderam: 

... quando eles não querem colaborar ... uma coisa que dificulta, que 
depende do relacionamento que você têm com a sua equipe no 
momento. (Ester) 

 

 No entanto, quando os entrevistados foram questionados a respeito de 

como é  sua relação com o cliente, como ela se caracteriza, a maioria respondeu 

que possui boa relação com o cliente, e se expressaram nas seguintes falas: 

... minha relação é boa com o cliente não tenho problema nenhum... 
(Maria) 
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Ah! eu sou meio palhaça, eu acho que a gente tem que chegar sério, 
mas eu gosto de fazer palhaçada, até pro paciente rir. (Ester) 

 

 Em relação à questão sobre o que o afeta no cuidado com o cliente, os 

entrevistados falaram sobre a família do mesmo, o sofrimento, a morte e as 

reclamações dos clientes. Sendo assim, quando perguntei sobre a família, os 

depoentes colocaram a dificuldade da interação, a ansiedade que eles passam 

para o paciente e a falta de interação da própria família não colaborando com o 

paciente. 

...eles passam essa ansiedade para o paciente e eu tento minimizar. 
(Rute) 

... é a família, não sou favorável a esses entes extras porque atrapalha. 
O doente esta tranqüilo, esta sendo cuidado, esta bem, chegou familiar, 
ás vezes, ele começa a ter expectativa, começa a ficar ansioso, altera o 
quadro dele. Então isso atrapalha bastante no período noturno. (Maria) 

 

 O sofrimento foi colocado para alguns enfermeiros como um fator que afeta 

diretamente a relação do cuidado, e para outros, como fator que não afeta em 

nada essa relação. Isso se retrata nas falas a seguir 

... afeta, afeta com certeza diariamente é claro, não afeta com certeza 
diretamente mas se eu vejo um doente que está sofrendo mais do que 
os outros eu vou me dedicar mais para aquele paciente, e, de certa 
forma, está afetando o meu cuidado,  claro que não vou deixar de dar 
assistência pra outro mas a gente é uma coisa sentimental. (Lídia) 

... mexe, lógico, com certeza, eu fico muito entristecido e tudo mais, mas 
não me desanimo, aí procuro outras alternativas. (Abraão) 

 

A maioria dos enfermeiros diz que a morte não afeta o cuidado. Isto 

significa dizer já afetou, porém, não afeta mais. 

... eu acho que a morte não é castigo não...não é sofrimento. A morte pra 
ele vai ser a melhor coisa naquele momento, do que manter o paciente 
às vezes assim num estado deplorável. Se for um paciente mais jovem 
então, isso afeta um pouco. (Maria) 

... eu acho que já consegui por conta desses 15 anos trabalhando em 
unidades de terapia intensiva. Isso pra mim já está bem trabalhado na 
minha cabeça. O que eu não consigo trabalhar é uma pessoa muito nova 
que morre assim de forma estúpida, isso me deixa muito mal. (Rute) 
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 Em relação aos clientes que reclamam muito, que são muito solícitos, os 

entrevistados se colocaram da seguinte maneira: 

Ah! Me irrita. Olha, eu tento mostrar pra ele que o que eu estou fazendo 
é de qualidade, pra ele ver que...ah! ta reclamando porque ta doendo? 
Eu vou explicar pra ele porque que ta doendo, porque tem que doer. Isso 
mostra que o senhor ta vivo que sua pele ta viva. (Ester) 

... não, não afeta. Não afeta. Vai ser cuidado da mesma forma que os 
outros, sem diferença alguma só que ele vai continuar reclamando, 
porque é assim...eu não vou ceder, eu vou ter que ser mais rigorosa... 
(Maria) 

... o meu cuidado não afeta em nada, pelo contrário, eu vou naquele, e 
pelo contrário, as vezes você pega um doente extremamente grosso, 
agressivo com você, quanto mais ele é agressivo comigo mais carinhosa 
eu sou com ele. (Lídia) 

 

 A respeito do contexto social, grupal, familiar e de trabalho do cliente, os 

enfermeiros relataram que: 

... aqui a gente vê pouco a relação dele no contexto social. A gente vê 
mais os familiares íntimos – esposo e filhos. Às vezes, a gente percebe 
que eles não têm uma relação muito boa, uma relação negativa. 
(Débora) 

 ... enquanto não tiver interferindo na terapêutica, o ato de trazer o „lap-
top‟ foi terapêutico pra ele. Sem o „lap-top‟ ele estava mais estressado, 
ele podia piorar. (Rute) 

 

4.2.3 Ações de cuidado 
 
 

 Em relação à dar preferência ao cuidado, os depoentes mencionam a 

técnica, o material e o pessoal como exemplos importantes de priorização de 

ações de cuidado porém, eles se colocam de diversas maneiras. 

... o conjunto. Você tem de estar de olho no paciente para ver como é 
que está no momento que vou prestar um cuidado eu tenho que ter o 
material adequado para estar trabalhando com esse paciente, e as 
pessoas têm que estar devidamente treinadas para não cometer 
iatrogenias. Acho que é o conjunto. (Rute) 

... olha, acho que depende, depende do tipo de doente realmente, então 
eu acho que a prioridade depende do que eu vou fazer. (Maria) 
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 Quando os depoentes foram abordados sobre quais as ações de cuidados 

que eles empregam, na maioria das vezes, nesse serviço, os enfermeiros 

colocam o levantamento de critérios para o desenvolvimento do cuidado, a 

realização da troca de curativos, a supervisão, a burocracia e o cumprimento de 

protocolos.  Todos foram demonstrados nas seguintes falas: 

... a ação maior de enfermagem é ação de supervisão, de cobrar uma 
boa assistência da equipe é de estar orientando a equipe, é de estar 
provendo tudo, para que tudo corra bem, é mais voltada pra isso, a 
principal é essa, ver se está tudo certo no setor, se a equipe de 
enfermagem está prestando uma assistência adequada, o meu cuidado 
de enfermagem, o que eu mais faço. (Lídia) 

... burocracia... (Maria) 

... é o cumprimento do protocolo... (Rute) 

 

Quando questionados acerca das ações que contribuem para a melhoria 

da qualidade de vida do cliente, os enfermeiros colocaram que, o trabalho em 

equipe pode melhorar a relação enfermeiro/paciente e, as condições para a 

realização do cuidado, podem, também, solucionar as necessidades do paciente. 

As frases a seguir demonstram o relatado. 

... eu preciso garantir condições para a equipe prestar uma assistência 
de qualidade,, que condições são essas? Ter sempre material, ter tudo 
que eles precisam e estar sempre ali orientando quando for o caso para 
que eles tenham condições de trabalhar, isso vai influenciar diretamente 
na assistência. (Lídia) 

... a partir do momento em que eu possa resolver a necessidade dele, 
que ele tem naquele momento, e ele se sente satisfeito por aquela 
necessidade resolvida, eu acho que eu já contribui para a melhoria da 
qualidade de vida dele e às vezes um orientação que você dá com 
relação a prevenção, eu acho que é um compromisso nosso. (Abraão) 

 
Sobre os aspectos que facilitam suas ações de cuidado, os depoentes 

colocam a tecnologia, o próprio paciente e a qualidade da equipe. As respostas 

são as seguintes: 

... a tecnologia ajuda muito, mas às vezes atrapalha bastante, te afasta 
do doente, da integridade pessoal onde você está se relacionando mais 
com o doente, porque é muito simples, eu olho pro monitor, vejo se está 
taquicárdico ou não, hipertenso ou não, daqui eu olho a prescrição, daqui 
dá pra eu olhar, mas eu não fui lá saber o motivo pelo qual ele está 
hipertenso ou taquicárdico, se ele está sentindo alguma dor, ou se ele 
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viu alguma coisa na televisão e se assustou ou ele sonhou, eu não sei, 
eu não fui lá, quer dizer, então nisso a tecnologia afasta. (Maria)  

 É justamente o agir em conjunto, isso facilita muito, muito mesmo. 
(Raquel) 

 

Os aspectos que dificultam as ações do enfermeiro no cuidado foram por 

eles exemplificados pelas seguintes frases. 

... no caso a tecnologia dificulta o relacionamento, a humanização. Uma 
palavra, hoje em dia, que todo mundo fala muito, mas poucas pessoas 
sabem realmente o que significa e poucas pessoas a usam realmente de 
maneira correta no sentido exato da palavra. (Maria) 

Justamente essa dificuldade de chegar até o cliente, não por meios do 
paciente, propriamente dito, mas por meios de uma equipe que não 
deixa você agir livremente, que não deixa você ter a sua postura, não 
deixa você ter as suas ações, não discute com você o que é melhor o 
que não é melhor pro paciente, eu acho que a enfermagem tem que ter 
voz ativa, a enfermagem não pode se esconder. A enfermagem é 
principal, está lidando dia a dia com o paciente, e a gente tem que correr 
atrás, tem que lutar com isso e dar nosso grito de independência porque 
nós somos competentes. (Raquel) 

Acho que nada. Eu consigo fazer os cuidados independente de tudo.  
(Débora) 

 

 Os enfermeiros citaram situações que retratavam a complexidade do cuidar 

e seus envolvimentos nesse processo através dos seguintes relatos.  

... não vejo muitas complexidades não, acho que as coisas são tão fáceis 
hoje em dia, tão praticas. Eu  antigamente eu via uma dificuldade imensa 
em montar circuitos de swan ganz, hoje em dia é um kit, não vejo muita 
situação de complexidade não. (Tamar) 

Aqui na cardiointensiva essa complexidade acho que não tem para mim 
em nenhum momento. (Débora) 

 ... acho que é a gravidade do doente, dependendo da gravidade do 
doente. (Lídia)  

Muitas vezes nós percebemos que existem certas coisas que os 
pacientes desenvolvem, certos fenômenos que eles desenvolvem, certas 
clínicas que o paciente desenvolve, em que você teria crucial 
importância naquele momento né? Pra mudança daquele acontecimento 
e você acaba por alguma coisa que acontece, você fica inibido ou você 
não consegue por conta de outras... outros tipos de trabalho,  e você não 
consegue resolver. (Abraão). 
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Os registros seguintes ilustram a relação que o enfermeiro tem com seu 

trabalho e a sua qualidade de vida. 

 Não acho que está do jeito que eu quero agora, por que eu estou tendo 
muito pouco tempo para a vida pessoal e estou ocupando muito meu 
tempo com o trabalho por causa dessa carga horário da Enfermagem, 
que eu acho horrível, que eu acho que a gente tinha que lutar por esse 
direito. A gente trabalha muito, muito mesmo,, tanto que é comum você 
ver Enfermeiras com problemas no casamento e separação, porque para 
você ter um padrão de vida, você tem que acompanhar um ritmo de 
trabalho que as vezes não é compatível com o ritmo de trabalho de seu 
companheiro. Não sei se vale a pena. (Ester) 

Meu Deus! Não consigo. Pelas minhas atividades aqui, o único fator que 
poderia estar relacionado a qualidade de vida será satisfação 
profissional. O que afeta a minha qualidade de vida e a minha qualidade 
de idéia é a falta de sono e a falta de não disponibilizar meu tempo para 
estudos e o fato de eu não conseguir  ficar mais tempo com meus 
familiares.  (Abraão) 

O meu trabalho é excelente, a minha qualidade de vida é péssima, eu 
não tenho uma boa qualidade de vida. Eu sei disso, mas não faço nada 
para melhorar. Eu sei que por conta do meu trabalho a minha qualidade 
de vida é péssima, mas estou feliz assim. (Lídia) 

 O meu trabalho aqui é muito puxado, mas quando eu saio daqui eu 
tento esquecer e manter minha vida lá fora normal. Só que eu não 
consigo, trabalhando todo dia nessa carga horária a gente não consegue 
fazer nada, nem ir ao médico. Se a gente não parar e pensar ... se não 
tiver tempo para cuidar da gente, não vai ter tempo para cuidar dos 
outros. (Débora) 

 

 Os enfermeiros colocaram em suas falas algumas contribuições a respeito 

das perguntas realizadas. Abaixo existem alguns relatos: 

... que esse teu trabalho possa contribuir muito para a comunidade 
científica, muito, para o pessoal do curso que vai ter o prazer de ler o seu 
trabalho e principalmente as pessoas que estão ali no cuidado para 
poder trazer bons frutos pra gente poder, não é caindo na real, mas você 
pode de acordo com o resultado da tua pesquisa, não sei qual vai ser 
ainda, mas espero que seja positiva, para quem esta aqui no cuidado 
poder repensar sua prática. (Rute) 

Que as pessoas que chegarem a ouvir essa entrevista e que estejam na 
profissão de enfermagem, que ao cuidar, passe o melhor de si, passe 
sempre o melhor para o paciente, por que ao tocar nele, você já esta 
passando um pedacinho da cura. (Miriam) 

 ... eu acho que essa pesquisa que você está fazendo eu acho que tem 
uma importância muito grande, porque  os enfermeiros, eles não se dão 
conta do potencial que a gente tem. O enfermeiro, ele tem que se 
preocupar mais com si, enfermeiro é um ser humano cuidando de ser 
humano. O enfermeiro tem que voltar mais pro cuidado, voltar mais pro 
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toque, porque os enfermeiros atualmente não estão querendo mais isso. 
Eles querem ter o seu DR., seu carimbinho de doutor e ficar carimbando 
papel.  (Lídia) 

 

4.3 Síntese das Categorias  
 
 

 A partir desses depoimentos iniciei a construção das categorias de análise. 

Assim sendo, a discussão dos dados, tratada no próximo capítulo, foi baseada na 

análise de conteúdo. 

 Para o desenvolvimento e execução da análise dos dados obedeceu-se 

aos seguintes passos:  

1-  Organização dos dados: após a transcrição das fitas, foi realizada a 

releitura das entrevistas com a fita ligada. A leitura do diário de campo, com as 

anotações realizadas durante o período da observação participante, foi 

cuidadosamente organizada de forma a se ter o olhar direcionado para o 

estranhamento, para aquilo que ainda não tenha sido observado.  

2-  Realização da categorização dos relatos que emergiram da transcrição 

das entrevistas e com a leitura do diário.  

3- Após a categorização, foi produzido um texto, no qual é analisado o 

conteúdo, fazendo aproximações e confrontos com os autores adotados. 

 Enfim, as categorias emergidas nesse estudo e tratadas na discussão 

seguinte, foram: percepção de si, a relação no processo de cuidado e ações de 

cuidado.      
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5  Discussão dos Achados 
 
 
 

 Neste capítulo, realizo a discussão dos achados de minha pesquisa, 

tomando como recursos minhas reflexões enquanto enfermeira, que ensina e 

cuida em terapia intensiva, e a ancoragem em autores que me subsidiam nesse 

processo de construção de saber. Neste sentido essa discussão envolve a 

percepção do enfermeiro, o seu processo relacional e as ações no ambiente de 

trabalho. A análise segue as dimensões éticas, estéticas, instrumentais e 

expressivas do cuidado. 

 
 

5.1 Percepção de Si  
 
 
 Os enfermeiros, inicialmente num processo de raport, relatam que gostam 

do que fazem e se sentem bem. É evidente que para o sujeito realizar um 

trabalho de modo contínuo, num lugar que gera tensão, ele precisa encontrar 

alguma forma de se ajustar e de se sentir bem no que faz. O trabalho como 

realização humana é citado como “Uma boa adequação entre a organização do 

trabalho e a estrutura mental do operário é possível; isso impõe, em cada caso, 

um ponto de vista detalhado, apoiado por uma análise precisa da psicodinâmica 

da relação homem/ trabalho.”1:134 O autor também menciona o “prazer de 

funcionar” como um simples exercício da necessidade do trabalhador.  

          Nessa perspectiva as duas depoentes ilustram esse pensamento, quando 

dizem: 

... a vontade, e bem porque acho que pra gente fazer o que a gente 
gosta, a gente tem que ter vocação e ter dom. (Débora) 

... eu estou ótima, trabalhando num local que eu gosto, no que eu gosto, 
eu acho que escolhi certo quando eu quis fazer enfermagem, ser 
enfermeiro.  (Lídia) 

 Todavia, esse sentir faz parte de um processo. Assim como o sujeito pode 

relatar satisfação, ele pode, também, expressar sentimentos desagradáveis, pois 
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quem cuida é humano e tem sentimentos e valores. Neste sentido, é ressaltada a 

“cena do corpo produtivo, o corpo do trabalhador enquanto objeto das práticas de 

saúde”2:44 no trabalho hospitalar o qual é exigido para que o cuidado se realize. 

Esse corpo sente satisfação, desprazer e se expõe a diferentes agentes e 

transversalidades. 

          O corpo da enfermeira é um instrumento de trabalho, pois o cuidar envolve 

ações e sensibilidades3. E esse processo do sensível se expressa pelo corpo, que 

não é mecânico, mas que deseja, que se realiza ou não naquilo que faz. Neste 

contexto:  

Todos esses modos de pensar sobre o corpo me levam a acreditar que 
as enfermeiras usam seu corpo inteiro – num trabalho corporal não 
apenas mecânico, porque não dissociado da emoção, da consciência e 
da busca do prazer. Elas manipulam o corpo do outro mediante 
procedimentos e técnicas do ato de cuidar. Durante seu trabalho, as 
enfermeiras não usam apenas os sentidos da olfação, visão, audição, 
paladar e tato, mas também outros às vezes mais subjetivas, como: a 
intuição, a criatividade, a sensibilidade e a percepção.

3:23
 

 Essa percepção do enfermeiro, emergida na entrevista, foi constatada por 

mim durante a observação de campo e verificada quando esse profissional 

desloca-se pela unidade constantemente, na passagem de plantão com clientes 

instáveis, na expressão de cansaço após longas 12 horas de trabalho e na 

chegada de um cliente perto do horário de ir embora. O corpo do enfermeiro 

expressa essa tensão, principalmente em sua expressão facial. O corpo manifesta 

direta ou indiretamente as condições objetivas e subjetivas da realidade de 

trabalho, pois nele o corpo é utilizado como instrumento.3         

 Nesse sentido, surgiram determinados conteúdos significativos que 

exprimiam situações de tensão, ansiedade, cansaço e conflitos entre outros. 

Neste sentido, é ressaltado que diversos trabalhos foram examinados na 

obtenção de investigar a saúde dos trabalhadores. Segundo a autora um dos 

estudos revelou que: 

40 a 45% das jovens enfermeiras interrompem suas atividades por volta 
do sexto ano da sua entrada na atividade. Na sua análise sistemática 
das condições de trabalho, ela utiliza referencial ergonômico e a 
medicina ocupacional, com incursões na sociologia do trabalho, 
apontando sobrecargas físicas importantes que determinam problemas 
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ósteo-articulares, e que o número de pausas durante a jornada de 
trabalho é inversamente proporcional ao surgimento de doenças. O 
trabalho noturno e problemas de sono foram detectados, ocasionando 
perturbações na vida familiar, tendências depressivas, problemas 
gástricos decorrentes das modificações horárias na ingestão de 
alimentos, e outros.

2:97 

 De acordo com o texto acima, identificamos, no diálogo dos enfermeiros, as 

situações supra citadas. 

... olhe eu estou me sentindo um pouco ansiosa, numa expectativa muito 
grande, porque eu acabei de encaminhar um paciente... onde eu peguei 
uma afinidade muito grande pelo paciente e pela família. (Miriam) 

... desanimada, desestimulada, cansada...chega! (Tamar) 

... cansada, cansada, exausta mesmo. Exausta de trabalho. É uma carga 
horária muito pesada. (Maria) 

... a busca do conhecimento, a busca do conhecimento teórico e prático. 
Extremamente cansado de consciência e de comprometimento muito 
grande. (Abraão) 

 Tal situação incomoda o enfermeiro a ponto dele desejar o término dessa 

situação de tensão, que foi bem expressada nos depoimentos. Com efeito, 

percebe-se que o cuidado apresenta várias transversalidades, nas quais estão em 

jogo, saberes, práticas, emoções, implicações psicoafetivas e devires que 

emanam dos corpos daqueles que cuidam e são cuidados. 

 Em outros momentos existiram incongruências entre o que era dito e o que 

era observado.  De modo correlato é constatado que:  

Sob o enfoque de quem presta cuidados, ele determina o ser, porque 
todo gesto oculta um modo de agir que dá sentido àquele que 
empreendeu a caminhada, torna-o, então visível. Desta forma, o ser 
torna-se visível e estabelece relações, emite opiniões, dialoga.  
Entretanto, esse fenômeno ainda não foi apreendido pela enfermagem, 
de modo a imprimir uma imagem, a mostrar na prática a realidade da 
profissão e o que de fato acontece numa enfermaria durante os 
cuidados. 

4:88  

  Portanto, nem sempre o discurso coincide com os gestos, pois, 

muitas vezes, o próprio sujeito pode não ter consciência de seu jeito de ser. 

 Torna-se aí necessário uma atitude ética que relacione o pensar com o 

fazer e o dizer com as ações. Este processo se passa, inclusive, por ações 

pessoais e grupais na instituição, em prol de perceber as subjetivações geradas 
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no processo de cuidar. É importante realizar discussões e reflexões das ações de 

cuidado para não cair nas áridas rotinas, que afastam os profissionais da 

afetividade no trabalho. 

 “Vale ressaltar que o ambiente da terapia intensiva é bastante estressante 

e não podemos descuidar do grupo, pois o resultado do nosso trabalho depende 

da equipe como um todo.”5:5 para que se tenha um ambiente onde o enfermeiro 

possa gerar qualidade na assistência – cuidar/cuidado - prestada ao cliente, 

principalmente na UTI. Existe a necessidade de se identificar estressores, 

reconhecer respostas pessoais ao estresse e saber as estratégias para manejá-lo 

de modo produtiva. 

 Os enfermeiros, de modo quase unânime, relataram que gostam de prestar 

assistência ao cliente e que as condições do local são boas para trabalhar. Neste 

sentido, os depoentes se dedicam ao serviço, sentindo-se satisfeitos em 

determinadas ações, pois o hospital oferece medicamentos e materiais 

necessários para o atendimento.  É evidente que esses recursos se referem aos 

subsídios para assistência, que é favorecida em seus aspectos técnicos. Assim os 

relatos dos depoentes expressam essa segurança quanto aos aspectos 

instrumentais do cuidado.  

... eu me sinto satisfeito. Satisfeito com o hospital e com o que ele 
oferece pra gente prestar o cuidado ao nosso doente. (Josué) 

... eu me percebo bem dedicada porque o serviço oferece instrumento 
pra gente se dedicar e trabalhar bem com o paciente, com isso a gente 
fica gratificada porque o retorno é bom... (Miriam) 

 Porém, determinados depoimentos se referem à frustração, ao não cuidar 

como gostaria e ao déficit de instrumento metodológico que direcione o cuidar do 

cliente. Este sentimento está relacionado às atividades do cuidado indireto e 

interdisciplinar, de modo que o depoente sente a necessidade de cuidar 

diretamente do seu cliente. 

... eu não cuido como gostaria de cuidar até porque o que a gente tem de 
burocracia, de papel, tempo pra estar escrevendo é muito grande. Estar 
sentada atrás da bancada escrevendo, escrevendo. Porque a gente não 
supervisiona só uma equipe de enfermagem, de técnicos, você 
supervisiona o médico, o fisioterapeuta, a limpeza, entendeu? (Maria) 
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...um déficit de formas para instrumentalizar o meu cuidado. Acredito que 
o cuidado oferecido ao cliente ele depende tanto da sua capacidade de 
pensar, de levantar um problema e de resolver esse problema do 
paciente, quanto das formas institucionais que direcionam o seu 
trabalho. Principalmente da questão da sistematização da assistência, 
acho que isso é uma coisa que falta muito. (Abraão) 

 Portanto, existe uma preocupação do enfermeiro em ter esse cuidado 

sistematizado, de modo que possa ter uma visão da totalidade de seu processo 

de trabalho, o que é muito importante para não sofrer alienação neste processo. 

 O cuidado indireto, exemplificado como “as funções de caráter burocrático, 

tais como: preenchimento de requisição de materiais, solicitação de conserto, 

controle de contas”6:44 ainda não é visto com bons olhos pelos enfermeiros, de 

modo que o cuidado de cabeceira, a clínica em si, é tida como um ideal da 

profissão, como é registrado quando é citado que “o imaginário de origem 

hospitalar configura a primazia do modelo clínico na formação do enfermeiro.(...) 

Em relação ao encantamento, o cuidado clínico foi o que emergiu após a 

dimensão estética, nas dinâmicas e discussões da pesquisa.”7:60 segundo a 

pesquisa do autor.   

 Porém, precisamos reconhecer que o enfermeiro, ao gerenciar o processo 

de cuidado, desempenha o cuidado indireto. A partir do momento que este 

equilíbrio se constitui e se fortifica, o enfermeiro delega as atividades burocráticas, 

para que possa ficar mais perto do seu cliente e dedicar-se ao cuidado direto.  

 Em relação às atividades no cuidado direto e indireto, os enfermeiros 

relatam que se sentem bem quando as realizam e, por isso sentem até uma certa 

facilidade. Falam a todo o momento da participação nesse processo e da 

necessidade de tocar o cliente. Sobre isso, eles se expressaram da seguinte 

maneira:  

... ótimo. Muito bem. Eu gosto dessa coisa de cuidar, do toque, toque de 
tocar as pessoas, de fazer carinho para minimizar a situação do 
ambiente hospitalar... (Lídia) 

... me sinto bem. Eu gosto de tocar no paciente, conversar, colocar o 
paciente sentado, perambular com o paciente que vezes falam que não é 
função da enfermagem mais, eu deambulo com o paciente. Eu faço pra 
ver a melhora dele o mais rápido possível, pra ele sair daqui. (Débora) 
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 Entretanto um enfermeiro mencionou novamente a sobrecarga de 

burocracia afastando-o do cuidado direto. 

... eu me sinto melhor cuidando à beira do leito mesmo, como se eu 
estivesse produzindo mais do que sentada aqui fazendo isso. Não 
tirando a importância do cuidado indireto, de jeito algum, mas preencher 
o papel, contas, uma medicação, isso qualquer pessoa seria capaz de 
fazer desde que treinada e enfermeira não. E enfermeiro não, enfermeiro 
à beira do leito ele faz mais falta, acho que ele sente melhor, muito 
melhor. (Maria) 

 Em relação à satisfação no cuidado, eles colocaram que ela existe, 

exemplificando as situações no acompanhamento e na recuperação do sujeito, 

através de um sorriso que expressa bem-estar, aspectos registrados nas 

seguintes frases: 

... só tenho satisfação, a satisfação é você ver o doente que chegou aqui 
mal saindo muito bem, a família toda agradecendo e levando seu ente 
pra casa, isso é muito gratificante, muito bom mesmo.  (Josué) 

... o que me satisfaz é ver o paciente melhorar, melhorar daquele 
problema que eu consegui levantar, daquele diagnóstico, vamos supor, 
que eu consegui levantar, se eu ver que eu consegui levantar um 
problema e ao longo das minhas doze horas de plantão eu consegui 
resolver, ao menos que vinte por cento daquele problema, eu já fico 
satisfeito, me deixa satisfeito. (Abraão) 

... quando eu me disponho a fazer o cuidado, eu me sinto satisfeita, 
realizada, porque você consegue dar um nível de atendimento excelente. 
(Tamar) 

 Porém, na sua maioria, os enfermeiros citaram insatisfações em situações 

exemplificadas, quando: não conseguem resolver um problema, aparece a 

dúvida, o trabalho realizado não é reconhecido, emerge tristeza diante de um 

plano de cuidado que não se realiza de modo eficiente ou quando a equipe não 

atende as expectativas, aí então, o lidar com a morte surge. Tais conteúdos foram 

colocados pelos depoentes da seguinte maneira: 

...“é você planejar todo um tratamento para um paciente, você deixa 
esse tratamento todo traçado, tudo bonitinho e aí você chega no dia 
seguinte e aquilo que você traçou ta feito totalmente oposto ao que foi 
traçado. (Rute) 

... “é quando não reconhece o nosso trabalho. Nossa! Eu fico pra morrer. 
(Ester) 

... eu não sei se eu posso fazer ou não. Fica aquela dúvida: será que eu 
devo fazer isso, devo não fazer? Ás vezes tem um curativo, eu consigo 



 51 

avaliar um curativo e fazer, agora eu não sei se aquele curativo visto 
pelos outros vai ser da mesma conduta que o meu.  (Débora) 

... a insatisfação é você trabalhar não ver o doente sair daqui, isso não é 
satisfatório... (Josué) 

 A questão de ser reconhecido pelo trabalho que realiza é algo significativo 

diante de uma função que requer dedicação, sensibilidade e proximidade. Por não 

ter um reconhecimento social pleno pelo seu trabalho, muitas vezes, o profissional 

acaba por se expressar através de um sentimento de mágoa e frustração, de 

modo que outro profissional, amiúde, leva os ”louros” das ações terapêuticas. 

 Os depoentes de forma unânime concordam com a importância de se 

colocarem no lugar do outro, de se identificarem com a pessoa que está sendo 

cuidada, de respeitarem o paciente enquanto ser humano,  como vemos a seguir. 

... porque se eu não cuidar de min, como é que eu vou cuidar dos 
outros? (Miriam) 

... eu sempre procuro me colocar no lugar do paciente e eu me vejo bem 
enfático quando eu cuido, eu gosto muito de me colocar no lugar do 
cliente, tentar perceber o  que eu estaria pensando, o que estaria  
acontecendo comigo se eu estivesse naquele lugar. O que eu gostaria, 
como eu gostaria que o enfermeiro viesse até min? (Abraão) 

 Enfim, diante desse aspecto é mostrado que: 

A ética do cuidar se acha apegada a um gozo que fixa as necessidades 
de atribuir à bondade, à pena e à resignação um caráter compassivo que 
fundamenta essa mesma ética do cuidar, o que evidencia a compaixão 
como fator originário no laço simbólico que estrutura a enfermagem.

8:84 

 

5.2 A Relação no processo do cuidado 

 

   O processo relacional em terapia intensiva envolve as relações com os 

clientes e com os profissionais, bem como os sucessos, conflitos e jogos de 

poderes explícitos e velados. O cuidado é relacional e tem suas implicações 

psicoafetivas, de modo que existe uma reciprocidade dos efeitos de nossas ações 

com o cliente. 
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 Esse cuidar é complexo, e se realiza no campo da linguagem e por 

intermédio de ações psicomotoras de seus integrantes. Nesse processo estão em 

jogo, palavras, afeições, sentimentos, uma produção constante de subjetivações 

que são norteados pelas rotinas, competências profissionais e resultados 

esperados. Há uma implicação constante da afetividade e efetividade nesse 

processo. O problema que encontramos é que essa afetividade é, amiúde, 

ignorada e não trabalhada de modo consciente e explícito nas relações de 

trabalho. Ela pode emergir através das relações, conflitos e até mesmo pelas 

doenças. Vejo que é preciso trabalhar com esses dois aspectos: afetividade e 

efetividade, proposto nesse trabalho como recurso para gerar bem estar – saúde 

– naquele que cuida e naquele que é cuidado. Portanto, o cuidado sensível, 

estético e relacional é pertinente e viável através de propostas de gestão 

participativa. 

Cuidar é, pois, manter a vida, garantindo a satisfação de um conjunto de 
necessidades indispensáveis à vida, mas que são necessárias à sua 
manifestação (...). Velar, cuidar, tomar conta, representa um conjunto de 
atos que têm por fim e por função, manter a vida dos seres vivos com o 
objetivo de permitir reproduzirem-se e perpetuar a vida dos grupos. 

9:13 

 Os depoentes colocaram que a sua equipe influencia, de forma positiva, o 

processo de trabalho. As respostas de recuperação do cliente geram satisfação, 

como o exemplo da alegria em ver uma criança recuperada.  Esses aspectos da 

resposta positiva do cliente são motivadores no trabalho, e de certa maneira 

estimulam os enfermeiros em suas ações, quando podem contribuir para a 

recuperação da saúde, colaborando para promover a vida. Nesse sentido, os 

depoentes se expressam:  

... a minha equipe, a união da minha equipe, ela é bastante coesa. 
(Ester) 

... eu venho satisfeita, venho contente porque eu tenho liberdade de 
atuar na minha profissão, sou respeitada, trabalho com uma equipe boa. 
(Miriam) 

... de forma positiva , não tenha dúvidas, quem não vai se sensibilizar 
com uma criança que te chama, te abraça, te manda beijos, entubado, 
fazendo assim..OK, então, não tem como não se envolver. (Rute) 

 Os conteúdos considerados negativos tais como: sobrecarga de trabalho, 

salário, carga horária, falta de estímulo, perdas e o não reconhecimento do 
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trabalho foram relatadas, pelos enfermeiros, de modo significativo nas seguintes 

frases. 

... a questão salarial. Desmotivadora essa parte de remuneração. Muito 
ruim.Sobrecarga de trabalho, uma carga horária já complicada. (Miriam) 

 ... eu gosto muito, só que a carga horária que me afeta 
negativamente, mas a carga horária é muita. (Maria) 

...“nós como seres humanos, não só como profissionais, mas como 
seres humanos não estamos preparados para lidar com a morte, a 
verdade é essa e a gente tenta separar justamente por isso, a gente 
sabe que esta num setor que o risco de vida é eminente. (Josué) 

... na maioria da vezes eu não me sinto estimulado pra desenvolver o 
meu trabalho aqui. (Abraão)  

 Cuidar em enfermagem requer condições satisfatórias para que possa ser 

realizado com qualidade. Além do mais, fica evidente pelos depoimentos que o 

cuidar não é uma atividade fácil, pois envolve, inclusive, o lidar com os limites 

humanos, com a vida, com a doença e com a própria morte, elementos que 

rondam constantemente esse território de saberes e práticas de enfermagem no 

hospital. 

 Em relação à contribuição da equipe de enfermagem para a viabilização 

das ações de cuidados, a maior parte dos entrevistados respondeu que existe 

treinamento para as equipes antes de iniciarem protocolos novos. Sendo assim, o 

cuidado é apreendido, aperfeiçoado diante das evoluções tecnológicas. Há uma 

preocupação com a assertividade, com um trabalho ético e eficaz, de modo que o 

enfermeiro se preocupa em ser um exemplo, demonstrando um ideário 

profissional através de suas ações. As frases seguintes ilustram essa afirmação: 

Todos os trabalhos que a gente tem feito aqui com a equipe, nada é 
imposto. Tem uma conversa, tem um treinamento, a gente não coloca 
nenhuma rotina sem antes treinar as pessoas. (Rute) 

... olha, a minha equipe é uma equipe dinâmica, uma equipe interessada, 
questionadora e a nossa relação é boa porque a gente tem a mesma 
linha de pensamento... (Miriam) 

 Um enfermeiro, de modo expressivo, ressaltou que existe a dificuldade de 

se relacionar com a equipe de enfermagem e que encontra resistências em 

modificar determinadas técnicas que são distantes das apreendidas na academia. 
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Essa dissonância entre o saber acadêmico e o saber assistencial, não ocorre só 

na enfermagem, mas também, em outras profissões. Na Enfermagem essa 

problemática não é nova e tem suas características específicas, todavia, na 

academia, os saberes e práticas tendem a ser direcionados por teorias 

explicativas críticas e compreensivas da prática do enfermeiro, enquanto que a 

prática assistencial, em muitas situações, é direcionada pela lógica do mercado 

neoliberal7.  

É um pouco dificultado, é um pouco difícil. A relação entre o enfermeiro, 
principalmente eu que não tenho muito tempo de formado, e quando 
você tem uma equipe com pessoas com mais tempo de formados né? E 
que tem e que fala que faz aquilo e que dá certo há vinte anos atrás. E 
você tenta mudar aquilo, desenvolver técnicas pra mudar, estratégias pra 
poder modificar aquele tipo de comportamento, você sente uma grande 
resistência principalmente no cuidado mesmo, não to dizendo outras 
coisas não, em relação ao cuidado. É eu sinto uma grande resistência. E 
uma grande desvalorização por parte deles pelas coisas que eu tento 
discutir às vezes. (Abraão) 

 No entanto, o relacionamento com a equipe de enfermagem pode facilitar 

ou dificultar as ações de cuidado, de modo que os enfermeiros ressaltaram a 

importância da união e do bom relacionamento com a equipe. O relacionamento 

grupal é essencial para a vida em comum e a vida no trabalho, de modo que esse 

aspecto é motivador para formar elos afetivos e efetivos na construção de metas 

comuns nas relações de trabalho, conforme vemos a seguir:  

... quando estão todos agindo por um bem comum...procurando fornecer 
a maior atenção e carinho ao paciente, todos estão agindo com um só 
princípio, um só objetivo. (Raquel) 

 Nesse sentido sabe-se que “a atitude ética leva à honestidade e produz 

serenidade, otimizando o cuidado de modo solidário.”10:90 A importância do 

trabalho com a equipe de enfermagem segue o raciocínio de que deve-se ser 

honesto consigo mesmo e  com aquilo que se realiza.  

 Porém, os depoentes colocaram elementos que dificultam às ações de 

cuidado e ao mesmo tempo falaram sobre determinadas estratégias para 

poderem lidar com a equipe e fazer com que o cuidado se realize de modo pleno. 

... eu acho que a liderança poderia estar mais próxima do enfermeiro 
plantonista e mais próxima dos técnicos na tentativa de harmonizar 
melhor essa relação e aproximar melhor esses dois profissionais, eu 
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acho que isso seria uma boa estratégia mas também eu acho que falta é 
a incapacidade de liderança e persuasão que eu tenho frente a minha 
equipe” (Abraão) 

 Nesse contexto, são ressaltadas as dificuldades no trabalho grupal nas 

relações afetivas e efetivas do cuidado. 

O trabalho em grupo, não ocorre exclusivamente pelas habilidades 
técnicas e legais, pois é preciso existir a satisfação em estar junto, 
dimensão afetiva do trabalho, que se processa pelas subjetividades 
existentes. Entretanto, quando as regras básicas do convívio humano 
não são respeitadas, cria-se um profundo mal estar que impede a vida 
social e o desejo gregário. Essas questões dizem respeito a um sistema 
competitivo que não valoriza a cooperação e a importância do trabalho 
em grupo.

10:92 

 No entanto quando o entrevistado foi questionado sobre como é a sua 

relação com o cliente, como ela se caracteriza, a maioria respondeu que possui 

boas relações com os clientes, de modo que se expressaram nas seguintes falas: 

... eu tento passar pra ele um acalento, porque sei que é um momento de 
dor, é um momento de expectativa pra ele,....eu tento tranqüilizar, 
oferecer um conforto pra ele melhor possível. (Miriam) 

... boa. Muito bem com os pacientes. O problema são os familiares. 
(Dédora) 

 Na observação participante pude perceber, nessa relação, que tal fato se 

concretiza: um familiar de um determinado cliente entra na unidade como uma 

pessoa que não demonstra interesse pelo ente querido que está deitado em um 

leito hospitalar, e sim por que deseja falar com o médico, pois ele está curioso. 

Pode acontecer, também de uma pessoa simplesmente entrar na unidade, olhar 

tudo e sair sem falar absolutamente nada com o doente que veio visitar. 

Agora, em relação ao diálogo dos enfermeiros com os clientes percebi que 

realmente ocorre dedicação, paciência por parte deles em entender o momento 

que o cliente está vivendo.  

 Em relação ao que afeta no cuidado com o cliente, os entrevistados 

falaram sobre a família do mesmo, o sofrimento, as reclamações e o lidar com a 

morte. Sendo assim, quando perguntei sobre a família, os depoentes falaram 

sobre a dificuldade da interação com eles, da ansiedade que eles passam para o 
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paciente e falta de interação da própria família não colaborando, inclusive, com o 

cuidado.  

 É comum se ver familiares andando pelos corredores, ou aflitos por 

notícias ou para ficar um pouco mais com seu familiar que está internado no 

hospital. Este tema é abordado colocando-se o problema da passividade dos 

trabalhadores de enfermagem em relação à abordagem dos indivíduos que 

buscam o serviço de saúde11. O medo de se envolver com situações além de 

seus próprios problemas, faz com que cada vez mais a instituição se distancie de 

seus objetivos principais da relação terapêutica e comece a adotar condutas sem 

a participação do cidadão, tornando-se mais burocrática e cada vez menos 

participativa.11.  

ao perceber o sofrimento alheio, pode aflorar nos trabalhadores emoções 
relacionadas a sua história de vida. Quando se ignora o sofrimento 
alheio, sendo indiferente a este, assumimos uma postura de intolerância 
e indisponibilidade, tornamo-nos então indiferentes ao sofrimento dos 
outros... Corremos assim, o risco de banalizar nosso próprio 
sofrimento.

11:236  

 Diante disso os trabalhadores procuram formas de se protegerem para que 

não sofram, como mostram os seguintes depoimentos. 

 ... a família afeta no cuidado quando eles sentem muita ansiedade e 
questionam muito o próprio paciente como se o paciente tivesse que dar 
uma posição naquele quadro pelo qual ele está passando. Invés deles 
trazerem tranqüilidade, traz ansiedade, atrapalhando o tratamento do 
paciente. (Miriam) 

“o que me afeta é a não colaboração da família.....A família e a falta de 
interação familiar. (Abraão) 

 É evidente que o cuidar, em terapia intensiva, tem especificidades, pois os 

clientes, geralmente, são dependentes totais de cuidados, e muitos estão com a 

consciência afetada devido á enfermidade ou ao tratamento. Isto cria uma forma 

de relação, na qual o enfermeiro faz pelo outro o que ele não pode fazer por si, de 

modo que o cliente pouco reage. Entretanto, o acompanhante ou os familiares, 

são pessoas que falam, que questionam e reivindicam boas qualidades de 

atendimento. Isso demonstra que lidar com o cliente que exige, que fala, que 

opina, não é tão fácil assim e, muitas vezes, observa-se uma insuficiência de 

dialogar, de modo satisfatório, com essa modalidade do cuidar em terapia 
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intensiva. Tal aspecto precisa ser melhor discutido na assistência e na formação 

do enfermeiro, pois, o relacionar, apesar de amiúde envolver o sujeitos, revelam 

as condições e o contexto – psicológico, econômico e cultural, entre outros - 

dessas formas de relação,  

 O sofrimento também foi destacado, pelos enfermeiros, como um fator que 

afeta a relação do cuidado, porém, para alguns, até certo ponto e para outros, não 

afeta em nada. Isso se retrata nas falas a seguir 

... o sofrimento afeta porque às vezes a gente se sente impotente. 
Querendo fazer mais e não dá, naquele momento você não pode e aí a 
gente tem um mecanismo de defesa que às vezes você cria uma 
barreira. (Maria) 

... não afeta. Eu consegui bloquear.eu faço os cuidados aqui, para o 
paciente, para os familiares. Quando saio daqui eu apago. Não tento 
manter um contato direto de laços com esses familiares. (Débora) 

... sofrimento afeta, eu acho, que afeta todo muito. Ninguém gosta de ver 
o outro ser humano sofrendo pelo menos as pessoas conscientes, de 
bom coração, pessoas que são amáveis, eu acho que se apegam muito 
a isso. (Raquel) 

Conforme é colocado:  

Fazer parte da equipe de enfermagem é ser cuidador - cuidar da dor do 
outro. Implica, portanto, contato direto com algum tipo de sofrimento; 
supõe estabelecer relação com a pessoa que vive esta realidade, 
respondendo, na medida do possível, às suas demandas, promovendo 
conforto e alívio, estimulando sua capacidade de existir.

12:7 

A maioria dos enfermeiros diz que a morte não afeta o cuidado. Isto quer 

dizer que já afetou, porém, agora não afeta mais. Isso pode indicar uma forma de 

adaptação diante das adversidades das tensões geradas pelos limites humanos, 

num setor onde a morte é controlada e velada pela tecnologia e recursos médico-

cirúrgicos. Este aspecto pode, inclusive, conduzir a formas esteriotipadas e 

insensíveis diante do ser que sofre e diante da banalização da morte no hospital. 

Por isso é necessária uma reflexão permanente dos conceitos e práticas, diante 

dos aspectos essenciais da vida humana que é cuidada. 

...a morte já me afetou mais. Quando eu comecei, mas hoje eu estou 
começando a ver a morte com mais naturalidade. (Ester) 

... não me sinto incapaz não, eu acho que me sinto até um certo herói 
por ter conseguido conviver com ele aquele momento difícil da vida dele 
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e ter conseguido fazer o máximo que eu e a minha equipe pudemos 
fazer por esse paciente até o momento. (Abraão) 

... eu não posso ser afetada por isso, eu tenho que continuar a linha de 
trabalho. Logicamente que existe uma sensação de perda mas eu não 
vou mudar minha conduta. (Tamar) 

 Os participantes desvelam que apesar da morte acontecer é preciso dar 

continuidade ao processo de cuidar dos outros clientes. E, talvez, a realização da 

prática do cuidado diário gere, no enfermeiro, um certo distanciamento de 

determinados aspectos do viver humano.  

          Nesse processo relacional, emergem certos esteriótipos referentes às 

reações do cliente.  Em conseguinte, tem-se os clientes que estão na unidade e 

que pouco solicitam à equipe e os extremamente queixosos a qualquer 

desconforto, por menor que seja, ocupando toda a equipe de enfermagem, a todo 

o momento, solicitando: levantar a cama, abaixar a cama, mudar a TV de canal, 

quando todos esses controles estão em seu leito. Percebi, durante a entrevista e 

na observação participante, três tipos de clientes: aqueles que solicitam em 

demasia a atenção da equipe, que são tidos como “chatos”, pois, chamam o 

profissional para qualquer coisa, como se quisessem um enfermeiro 24h ao lado 

dele; aqueles outros que necessitam realmente de atenção, que chamam porque 

estão deprimidos ou precisam conversar com alguém; e ainda, os que nem 

mesmo falam. Demonstro este raciocínio nas falas a seguir: 

... o cuidado não deixa de ser realizado, não deixa de ser implementado, 
acho que isso aí é uma coisa que não tem influencia pra min. (Abraão) 

... muitas vezes os pacientes se sentem sozinhos e querem que a gente 
fique perto. Só que a gente não tem condições de ficar cada um em cada 
Box com pacientes que solicitam toda vez. (Débora)  

 De modo correlato, sobre o processo afetivo nas relações do cuidado em 

enfermagem, a citação abaixo vem de encontro a minha interpretação: 

A afetividade, via de regra, abrange um dos domínios manifestos do 
cuidar na Enfermagem. Remonta, assim, a um dos instrumentos básicos 
da relação de ajuda, entendido em sentido genérico e distinto do afeto 
que, amiúde, provém do fato de que essa relação não está dissociada do 
encontro de desejos e paixões, que objetivam o bem-estar e cura do 
cliente cuidado pelo enfermeiro.

8:59 
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 Ainda é colocada a atitude de disponibilidade como o fator primordial para 

a relação de ajuda, pois: “através dos gestos, tom de voz, palavras e expressões 

corporais e o olhar sem crítica, facilitar-se-ia a capacidade de o cliente sentir-se 

importante, e, de reconhecer que, a rigor, alguém lhe dá atenção.” 8:60 

 A respeito da visão do cliente em seu contexto social, grupal e familiar, os 

autores se colocam da seguinte maneira. 

 “A solidariedade, a cooperação e o desejo de libertação da dominação são 

essenciais para o convívio humano dos sujeitos que exercem a arte de 

cuidar.”7:100 Esse tipo de convívio humano do enfermeiro ajuda-o a evitar 

problemas de ordem psicoafetiva e doenças crônico-degenerativas, permitindo 

que se mantenha longe de drogas lícitas e ilícitas, tão comuns ao contexto social 

e um tanto fora do contexto do seu trabalho. 

No contexto da enfermagem fundamental, considerada uma arte que prima 

pelo cuidado do enfermo a formação do perfil profissional deve ser dada através 

de competências.13 Essa arte é expressa pelo poder de observação, pela 

presença do corpo da enfermeira, o uso e o manejo de suas mãos e um domínio 

total de instrumentos necessários para a assistência do cuidado. A arte concretiza 

uma relação de ajuda que pode ser compreendida por cuidados de enfermagem 

que são prestados a pessoas e grupos humanos. A autora diz ainda que: “A arte 

de cuidar que, no âmbito da prática assistencial, constitui o eixo de sustentação 

do papel profissional e da responsabilidade social da enfermeira”.13:668 

... “eu acho que é fundamental você tem que respeitar esse tipo de 
situação porque não adianta nada você tratar o cliente, a doença dele e 
não dar valor ao que está em volta dele, então é importante você ter uma 
relação com a família, saber que esse paciente, quais são as 
necessidades dele mais urgentes e tentar resolver na medida do 
possível. (Tamar) 

O depoimento seguinte, ilustra essa reflexão. 

 ... o paciente que chega aqui sob uma carga de estresse muito grande e 
às vezes foi isso que desencadeou a doença, a síndrome coronariana. É 
o estresse no trabalho, a questão da família também que de alguma 
forma desencadeou esse tipo de doença. (Abraão) 
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5.3 Ações de cuidado 

 
 
 As ações do cuidado envolvem atitudes éticas, estéticas e científicas. Os 

procedimentos realizados e instrumentalizados remetem ao cliente e ao ambiente. 

As ações envolvem decisões e competências afetivas e psicomotoras, tais como 

destrezas manuais e a gerência de tensões, entre outros. Enfim, da arte e da 

ciência da enfermagem emergem suas ações que são entendidas como cuidar-

educar-pesquisar, as quais estão interligadas e compõem as dimensões de 

atuação dos enfermeiros. 9:36 

 Num determinado contexto da assistência, o “cuidado humano, cumpre 

destacar a despeito de algumas crenças equivocadas, não pode ser prescrito, não 

segue receitas. O cuidado humano é sentido, vivido, exercitado”.14:55 

 Em relação à priorização do cuidado, os depoentes mencionam a técnica, o 

material e o pessoal, como exemplos importantes para a concretização das ações 

de cuidado. É comum, na prática de enfermagem, a priorização de materiais, bem 

como, a realização de uma escala por tarefas virem antes do elemento humano. 

Estes aspectos precisam ser pensados a fim de não tornar as ações de cuidado 

mecanizadas e impessoais. Os depoimentos indicam, também, uma preocupação 

do enfermeiro com o conjunto dos fatores, mesmo que seja um ideal, e 

demonstram, com isso, uma maneira de gerenciar o cuidado de modo a atender 

às necessidades do cliente. Em relação a esses aspectos os depoentes colocam-

se de diversas maneiras.  

... tudo é importante. Eu não vou priorizar pessoal, a técnica ou o 
material, você tem que priorizar o conjunto não é. Tudo depende, a 
dinâmica do serviço depende de todos esses fatores. (Tamar) 

... eu priorizo a necessidade do paciente o que ele necessita naquele 
momento, e é o que eu priorizo.(Abraão) 

 Quando abordados sobre quais as ações de cuidados mais realizadas 

pelos depoentes, os enfermeiros colocam: o levantamento de critérios para o 
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desenvolvimento das ações, a realização de curativos e a supervisão, entre 

outros.  Tais condições foram demonstradas nos seguintes discursos: 

... levantar critério pra paciente auto desenvolver a higiene, quem é que 
vai poder ir pro banho, quem é que não vai poder. (Abraão) 

... curativos, punção periférica, mais o que mais faço é curativo de 
punção, curativo de úlcera, passar sonda. (Ester) 

... a ação maior de enfermagem é ação de supervisão, de cobrar uma 
boa assistência da equipe é de estar orientando a equipe, é de estar 
provendo tudo, para que tudo corra bem, é mais voltada pra isso, a 
principal é essa, ver se está tudo certo no setor, se a equipe de 
enfermagem está prestando uma assistência adequada, o meu cuidado 
de enfermagem, o que eu mais faço. (Lídia) 

A respeito das ações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida 

do cliente, os enfermeiros colocaram que o trabalho em equipe melhora a relação 

enfermeiro/paciente. Em razão disso, são criadas condições para a realização 

efetiva do cuidado, na qual a afetividade, ainda que implícita, age nesse processo. 

As frases a seguir demonstram o relatado. 

... trabalhando em equipe com consciência, com equipe multidisciplinar, 
e que todos estejam ali, pelo mesmo bem, pelo mesmo propósito, pelo 
mesmo objetivo e saber que ninguém é sozinho neste mundo, que um 
depende do outro, independente da hierarquia.  (Raquel) 

... acho que uma relação mais próxima que eu tento ter com este doente 
melhora bastante a qualidade de vida dele. Tirando as duvidas, 
tranqüilizando-o e nunca mentir para ele. (Maria) 

Sobre os aspectos que facilitam suas ações de cuidado, os depoentes 

falaram sobre a tecnologia, o próprio paciente e a qualidade da equipe. As ações, 

na unidade de terapia intensiva, envolvem um emaranhado de elementos que 

geram uma complexidade norteada pela racionalidade na saúde. Nesse nível de 

tratamento e recuperação os elementos humanos estão presentes com suas 

respectivas faculdades, sendo facilitadas ou interditadas pelos aparatos 

tecnológicos, que freqüentemente, carecem em lidar com a dimensão subjetiva, a 

emocional, a do desejo e a espiritual do ser. As falas a seguir demonstram 

claramente este momento. 

... “o próprio paciente, quando você sente que ele está disposto a te 
aceitar, a te ouvir, a trocar idéias, o paciente ajuda muito. Acho que 
depende muito mais dele do que qualquer outro. (Ester) 
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... facilita muito ter uma boa equipe, ter um grupo que trabalhe em 
conjunto, ter material é importante, ter equipamento é importante. Mas 
volto a dizer , a pessoa é muito importante. Ter bons profissionais, 
pessoas que gostem de trabalhar que gostem do que elas fazem, acho 
que isso é um fator muito importante. (Lídia) 

 Ao analisar os aspectos que dificultam as ações de cuidado, os depoentes 

apresentaram tendência a ressaltar a falta de coesão do grupo, a dificuldade de 

aperfeiçoamento e a sobrecarga de problemas não solucionados. Essas 

dificuldades estão explícitas nos discursos abaixo. 

... “a falta parcial de apoio institucional e a falta de coesão da equipe. 

(Abraão) 

São as pessoas que insistem em persistir no erro. Não querem crescer. 
Não querem se aperfeiçoar, inclusive agora a gente ta fazendo uma 
planilha de treinamento, onde vai estar computado no banco de dados, 
as pessoas que estão vindo a treinamento. Quem vir mais, maior o 
número de treinamentos vai ser premiado no final do ano. (Rute) 

“Quando dobram os problemas do dia para de noite resolver. Quando o 
plantão do dia não flui bem sobra pra de noite. (Josué) 

 Os enfermeiros colocaram situações que retratavam a complexidade do 

cuidar, e que os envolvem enquanto profissionais do cuidado de enfermagem. 

Como se pode observar nos discursos a seguir. 

Realmente cuidar é muito complexo, cada doente espera uma coisa da 
gente. Quando você entra no Box eles estão esperando uma coisa que 
nem sempre é o que você se predispõe a estar ali fazendo. (Josué) 

É muito gratificante quando a gente percebe que fez tudo certo, dentro 
do que foi proposto e o paciente foi para o centro cirúrgico, retornou e 
aparentemente está bem, pelo menos nas primeiras horas, a gente está 
mapeando ele estável, é uma correria, uma loucura, mas realmente vale 
a pena. (Raquel) 

 Quando os enfermeiros foram abordados quanto à relação de seu trabalho 

e a sua qualidade de vida, eles relataram, com uma aparente tranqüilidade, que 

acabam negligenciando a sua saúde e, muitas vezes, a da sua família em prol do 

trabalho. A necessidade de ter um ganho financeiro, como é colocado a seguir por 

um autor, é bem clara nas falas, porém, eles têm consciência de que precisam 

modificar seus hábitos e sua cultura, já que a sua qualidade de vida é muito 

importante para manter uma qualidade no cuidado. 
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“Falar de saúde é sempre difícil. Evocar o sofrimento e a doença é, em 

contrapartida, mais fácil: todo mundo o faz”.1:11 É impressionante que depois de 

mais de dez anos, esta frase ainda se aplique aos dias atuais. A sociedade ainda 

vive em prol da doença e não para a manutenção da saúde. O Enfermeiro continua 

a dialogar com o seu doente com frases do tipo: “você tem que fazer dieta”, 

“precisa baixar seu colesterol e sua glicose”, “sua pressão está muito alta, precisa 

diminuir o sal”, “está muito estressado, precisa relaxar mais”. Porém, o próprio 

enfermeiro pode não tomar consciência do que está dizendo. Ele continua a 

alimentar-se mal, a ser sedentário, a realizar práticas prejudiciais à saúde, a não 

ter nenhum lazer ou atividade que o faça desligar-se um pouco do seu cotidiano 

estressante; a sua vida social e familiar são colocadas à parte, a profissão e/ou o 

ganho financeiro (necessário à sobrevivência) assumem tamanha importância, que 

a sua qualidade de vida, na perspectiva biopsicosocial e de meio ambiente, fica 

colocada em segundo plano.  Nesse sentido os depoentes colocam:  

... minha qualidade de vida é zero. Porque eu não faço nada a não ser 
dormir...você dorme por necessidade física, assim estrondosa, por 
esgotamento. Tem muita coisa que eu gostaria de ter, sono, os filhos, o 
prazer mesmo de sair, se divertir, muitas das vezes a gente quer mas o 
cansaço não dá, eu não tenho tempo e a sua prioridade é dormir porque 
no outro dia tem que trabalhar...não vou me divertir. Eu vou dormir 
porque no outro dia em tenho que trabalhar. (Maria)  

A relação é muito pouca, porque eu penso mais em trabalhar do que 
oferecer uma qualidade de vida melhor, de me cuidar de ter mais tempo 
pra mim.  (Miriam) 

Só o meu cansaço. Eu acho que a nossa carga horária é um fator que 
influencia demais, por que quando eu imagino que eu esteja começando 
a descansar, eu vejo que está chegando a minha hora de trabalhar. Hoje 
em dia o meu cansaço às vezes interfere na minha dinâmica do meu 
trabalho. (Tamar)  
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6 Considerações Finais 
 
 
 
 Ao finalizar este trabalho é necessário refletir sobre determinados aspectos 

encontrados durante o estudo e que vêm ao encontro dos objetivos iniciais 

traçados. Assim sendo, através da percepção dos enfermeiros e observação 

participante, pude me aprofundar e compreender a complexidade do cuidar em 

terapia intensiva, que envolve os aspectos instrumentais, expressivos, objetivos e 

subjetivos do trabalho e do cuidado humano. 

Constato que os aspectos técnico-científicos, as rotinas e as exigências 

formais da instituição são estabelecidos no trabalho em UTI, tendo, portanto, 

maior visibilidade nesse território em termos formais. Entretanto, os aspectos 

subjetivos, a relação velada de poder, as dificuldades de relacionamento, o 

impacto gerado pelas condições de trabalho e as implicações psicoafetivas no 

cuidado são trazidos à tona nos discursos e comportamentos dos enfermeiros que 

trabalham nessa área da enfermagem, de modo que, tais aspectos precisam ser 

trabalhados, de alguma forma, nesse processo que envolve o cuidador, o cuidado 

e aquele que é cuidado. 

 Os enfermeiros, durante todo o processo de pesquisa, mostraram-se 

abertos ao cuidar e ao relacionar-se com o cliente. No entanto, a sobrecarga de 

trabalho e a tensão, gerada pela própria unidade, evidenciam que este sujeito 

expressa sua afetividade diante da efetividade do serviço de várias maneiras. 

Todavia, os aspectos que se referem à tecnologia leve, tais como: a relação 

terapêutica, o contato, o toque e a conversação diária ainda ficam em segundo 

plano diante da tecnologia, mesmo assim, o enfermeiro procura atender a esta 

demanda diante das adversidades apresentadas. Enfim, o dever de cumprir o seu 

trabalho, em termos éticos, a satisfação e o prazer naquilo que faz estão em jogo 

nesse processo, nem sempre livre de conflitos.  
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Esse cuidar é complexo e se realiza no campo da linguagem e das ações 

psicomotoras de seus integrantes. Nesse processo estão em jogo: palavras, 

afeições e sentimentos; uma produção constante de subjetividades; todos 

norteados pelas rotinas, competências profissionais e resultados esperados. Há 

uma implicação constante da afetividade e efetividade nesse processo. Vejo que 

é preciso trabalhar com esses dois aspectos, como recurso para gerar bem estar 

– saúde – naquele que cuida e naquele que é cuidado. Portanto, o cuidado 

sensível, estético e relacional são pertinentes e viáveis através de propostas de 

gestão participativa no trabalho. Ocorrem, portanto, implicações da sensibilidade 

com a crítica. 

Por conseguinte, as exigências do sistema produtivo acabam gerando 

sofrimentos psíquicos nos sujeitos, pela própria ênfase da produção em série. 

Neste sentido é necessário criar condições pelas quais se lidam com os aspectos 

objetivos e subjetivos do processo de trabalho no cuidado com seres humanos.  

 Em nosso meio são encontrados diversos profissionais da área de 

enfermagem que são meros cumpridores de tarefas, isto é, obedecem ao que foi 

ordenado por pura obrigação do trabalho, como uma simples atividade 

remunerada. Nesse caso, não há um cuidado humano, um compromisso com a 

profissão e com o cuidar sensível e estético. É necessário gerar inovações no 

cuidado, criar novas formas de trabalhar em enfermagem voltadas para o valor da 

vida como um fato em si. Nesse sentido, fez-se referência a duas cuidadoras, 

uma, eficiente e responsável, mas que mostra uma atitude fria com os clientes; e 

a outra, que desempenha seu trabalho com compromisso, com prazer. Ainda 

assim, ambas são bastante sensíveis conseguindo expressar facilmente essa 

sensibilidade1. 

Diante disso, esse trabalho levanta e relaciona dois significados: 

afetividade e efetividade, que precisam ser consideradas no meio do trabalho de 

enfermagem que lida direta ou indiretamente com seres humanos. Nesse caso, o 

enfermeiro pode ser efetivo, no que diz respeito às ações de cuidado, e ser 

afetivo, no relacionamento com seu cliente. Assim, um deve acompanhar o outro 

no processo de cuidar, envolvendo os agentes que cuidam e os clientes que são 
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cuidados. Eis o desafio atual diante de um sistema que tende a despersonalizar 

as pessoas, tratando-as como coisas. Contudo, este trabalho descreveu e refletiu 

esses aspectos - a junção da tecnologia com a ternura do cuidado - que merecem 

ser trabalhados cada vez mais, ensinados e pesquisados.  

O cuidado em terapia intensiva requer condições adequadas de infra-

estrutura tecnológica e humana, para que o cliente seja atendido de modo 

satisfatório. O enfermeiro é o coordenador da assistência de enfermagem em 

terapia intensiva e o desenvolvimento de suas habilidades possibilita a otimização 

desse cuidado, que é específico da enfermagem, mas envolve a 

interdisciplinaridade das ações exercidas.  

 Além das dimensões técnica e científica, percebe-se que os aspectos 

relacionais e expressivos dos cuidados vêm à tona e precisam ser teorizados e 

trabalhados no cuidado. Assim, os resultados teóricos apontam a necessidade de 

entender o cuidado numa perspectiva holística, que envolva os trabalhadores da 

UTI, o espaço e a qualidade da assistência prestada.  

Enfim, é mais do que urgente que sejam realizadas: reflexões contínuas 

sobre conhecimentos e habilidades, conhecer a si mesmo; problematizações 

dinâmicas de grupo, conversação e diálogo no trabalho, de modo a ouvir o 

desejo dos sujeitos envolvidos no processo de cuidar. Criar espaços e momentos 

para discutir as implicações psicoafetivas na prática de enfermagem, 

principalmente quando envolvem questões delicadas, como perdas, doenças e 

morte. Com efeito, aspectos essenciais do viver humano não serão 

menosprezados. É evidente que é preciso sensibilidade, saber ouvir, mas ao 

mesmo tempo, é necessário dispor de recursos tecnológicos leves para conceder 

suporte aos trabalhadores nesse processo. 

 Diante disso, o enfermeiro, como cuidador de si mesmo, deve investir em 

seu autocuidado, ter um espaço para restaurar-se física, emocional e 

mentalmente durante o período de trabalho, revigorando suas forças a fim de 

continuar e execução de suas funções, diminuindo, assim, o nível de estresse e 

desgaste, melhorando, com isso, a qualidade do cuidado. Considero, que é difícil 
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cuidar do outro de modo integral se o cuidador não se conhece bem e também 

não se cuida de modo satisfatório. Ele até pode ter um desempenho técnico 

razoável, mas a qualidade da relação terapêutica certamente estará 

comprometida, é o que comumente observa-se na realidade da saúde em nosso 

país, a forma de lidar com as pessoas, deixa muito a desejar. 

 Os resultados apresentados pretendem gerar dispositivos para o 

desenvolvimento de tecnologias leves de saúde e a otimização de outras 

tecnologias, enfim, espera-se que esse trabalho venha a contribuir com os novos 

olhares sobre a assistência de enfermagem, levando em consideração o potencial 

humano nos cuidados prestados. Assim, as instituições onde os enfermeiros 

atuam deve ter como meta a motivação, a valorização e o estímulo da qualidade 

de vida desses profissionais, proporcionando espaço para a lidar com os cuidados 

corporais, sob a orientação de um técnico especializado, para melhorar, assim, as 

condições psicofísicas deste profissional. 

 Finalmente, percebo que a formação em enfermagem precisa, cada vez 

mais, estar voltada para o cuidado, em suas diferentes dimensões e 

atravessamentos. Assim, é destacada como prioridade a visão humana, estética e 

afetiva do cuidado.2  

 Por tudo isso, concluo que é preciso produzir mudanças para a formação 

de profissionais eficazes e capazes de perceber a subjetividade do cliente e, a 

partir dessa percepção, tomar a decisão adequada, quando necessária. 

 Encerrando as conclusões, este trabalho sugere a importância de se 

aprofundar a pesquisa sobre esse tema tanto na graduação quanto na pós-

graduação. Torna-se clara, por outro lado, a necessidade de gestões 

participativas e dinâmicas que envolvam os anseios, desejos e necessidades do 

usuário e do trabalhador em saúde. Em síntese, a gestão pós-moderna precisa 

gerenciar a dimensão afetiva diante dos resultados da produção.  
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Apêndices 
 

Apêndice 1  
 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Nome:__________________________________________ 

Idade:_______ anos  Ident._________________ 

Título do Projeto: Ações do cuidado de enfermagem na terapia intensiva na percepção 

dos enfermeiros 

Responsável pelo projeto: Regina Molina Trajano de Lima / Enéas Rangel Teixeira 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial – Universidade Federal Fluminense - 

UFF 

Eu,____________________________________________________________________, 

Declaro ter pleno Conhecimento do que se segue: 

Objetivos da pesquisa:  

1 Identificar os modos de cuidar que o enfermeiro presta na assistência ao cliente na terapia 

intensiva; 

2 Descrever aspectos expressivos na percepção dos enfermeiros durante as ações do cuidado; 

3 Analisar os conteúdos emergidos numa perspectiva que relaciona cuidado do enfermeiro com 

o cuidado sensível.  

A pesquisa será realizada através da aplicação de questionário e observação simples. 

A pesquisa não me causará danos ou riscos. 

Participando desta pesquisa estarei contribuindo para a melhoria da assistência de 

enfermagem. 

Receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida a cerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados a pesquisa. 

Estou livre para retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem que isto me traga prejuízo. 

As informações relacionadas à minha privacidade serão mantidas em caráter 

confidencial. 

Obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a minha 

vontade de continuar dele participando. 

Niterói,_____ de_________________de_________. 

_____________________________________     ________________________________ 

Assinatura do participante   Assinatura do pesquisador
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Apêndice 2 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro Observação de campo 

 

 

1- Observar na passagem de plantão: linguagem, esteriótipos  aplicados ao 

cliente, nome do cliente ou nº do leito; 

2- Comportamento da enfermeira perante a internação do cliente;  

3- Percepção da enfermeira durante o exame físico diário; 

4- Observar comunicação com a equipe de enfermagem, médica, fisioterapia, 

limpeza (apoio), copeira, nutricionista; 

5- Observar comunicação durante o round; 
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Apêndice 3 
 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 
 

Nome: Idade: 

Nome fictício: 
 

Sexo: 

Endereço: 

 

Telefone: 

 

Estado civil: Filhos: 

Instituição de formação:    

Tempo de formado:  

Pós Graduação ( área, local, data): 

 

 

Instituição em que atua: 
 

 

Tempo de serviço na Instituição:  
 

 

Setor de atuação (atual e tempo): 

 

 

Setor de atuação ( anterior(es) e tempo): 

 

 

Função atual:  

 

Instituição em que atuou (nome, tempo, setor, função): 
 
 

 

Outro emprego(local):   

Fora das suas atividades de trabalho o que você gosta de fazer? 

 

 

Renda ( quantos salários mínimos? )  
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Apêndice 4 
 

Roteiro de Entrevista 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 

 

QUESTÕES NORTEADORAS - como o enfermeiro se sente prestando este 

cuidado em terapia intensiva? ; Qual a relação que ele faz entre o seu bem estar 

e a sua assistência prestada?; Como ele se percebe como sujeito do cuidado?; 

Quais as reações enfermeiro/cliente no ato de cuidar?. 

OBJETIVOS 

1. Identificar os modos de cuidar que o enfermeiro presta na assistência ao 

paciente na terapia intensiva; 

2. Descrever aspectos expressivos na percepção dos enfermeiros durante as 

ações do cuidado; 

3. Analisar os conteúdos emergidos numa perspectiva que relaciona cuidado 

do enfermeiro com o cuidado sensível (estético).  

 

Roteiro de Entrevista Semi-estruturada 

 

Percepção de si 

1 - Como você está se percebendo e se sentindo nesse momento? 

2 - Como você se percebe cuidando/e ou gerenciando o cuidado nesse serviço? 

3 - Como você se senti quando cuida? Explique? Como assim? 

4 - O que lhe dá satisfação e/ou insatisfação quando você cuida. 

5 - Como você se vê em seu próprio cuidado, sabendo que você é uma pessoa 

que cuida do outro? 
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A relação no processo de cuidado  

6 - Como é a sua relação com o seu trabalho? Como ele te afeta ( positivo ou 

negativo)? 

7 - Comente sobre a relação com a equipe no sentido de viabilizar as ações de 

cuidados? 

8 - Como essas relações podem facilitar ou dificultar as ações de cuidado? 

9 - Como é sua relação com o cliente (como ela se caracteriza)? 

10 - O que te afeta no cuidado com o cliente? (a família do cliente, o sofrimento, a 

morte, clientes que reclamam e outros) 

11 - Como você vê o cliente em seu contexto social? (grupo, família trabalho, 

relação com as demais pessoas). 

Ações de cuidado 

12 - O que você prioriza nessas ações de cuidado?( p. ex.: o pessoal, a técnica, 

matertial, etc) 

13 - Quais as ações de cuidados empregadas por você na maioria das vezes 

nesse serviço? 

14 - Como você considera que suas ações contribuem para a melhoria da 

qualidade de vida do cliente? 

15 - Quais os aspectos que facilitam suas ações de cuidado? 

16 - Quais os aspectos que dificultam suas ações de cuidado? 

17 - Cite uma situação que retrate a complexidade do cuidar e que envolve você 

enquanto profissional do cuidado de enfermagem? 

18 - Qual a relação que você faz entre seu trabalho e a sua qualidade de vida?  

19 - Você gostaria de colocar mais alguma coisa nessa perspectiva? 
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Anexo 

Anexo 1 

 

 


