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EPÍGRAFE

CRUZEIRO DO SUL.
Beleza é ver o pôr-do-sol
Dali do Remanso
Banhar nas águas dos igarapés
Ouvir pássaros cantar
Por entre as flores do jardim
Quero ver-te, sempre verde
Amazônia do meu coração
Amazônia do meu coração
Quero ver estrelas guardadas pelo azul
No céu de Cruzeiro do Sul
Pelos rios e florestas
Pelos montes e esquinas
Cruzeiro do Sul menina
É um pedaço de mim
Vamos acordar pra realidade
A Amazônia é grande, mas tem fim
Estas queimadas doem demais em mim
Quero ver estrelas guardadas pelo azul
No céu de Cruzeiro do Sul
Quantas pessoas passam por aqui
Amigos que se foram sem se despedir
Cruzeiro do Sul minha terra natal
Sua história é um sonho pra sonhar
Quero ver um novo dia clarear
(ALBERAN MORAES, Cruzeiro do Sul )

RESUMO
Trata de um estudo de caso qualitativo, exploratório, descritivo sobre os saberes e
práticas da equipe de enfermagem e clientes com feridas em uma Unidade Básica
de Saúde (UBS), no Município de Cruzeiro do Sul, Acre. Seus objetivos foram
descrever como os membros da equipe de enfermagem cuidam dos clientes com
feridas, identificar como os clientes com feridas se cuidam e discutir os saberes e
práticas entre os membros da equipe de enfermagem e os clientes com feridas. A
coleta das informações envolveu a observação simples e entrevistas semiestruturadas com membros da equipe de enfermagem e clientes com feridas na
UBS. As informações coletadas foram submetidas à análise temática, da qual
emergiram as seguintes categorias: As práticas do cuidado da equipe de
enfermagem e dos clientes com feridas e Os Saberes dos clientes com feridas e as
implicações do cuidado de enfermagem. Concluímos que os clientes valorizam o
cuidado cultural, associam os saberes e práticas do sistema popular aos saberes e
práticas do sistema profissional, usando as mais variadas formas de cuidado.
Variam desde o uso de soluções recomendadas pela equipe de enfermagem, pelas
restrições alimentares, perpassando pelo uso de plantas medicinais e práticas
religiosas. Já a equipe de enfermagem desenvolve um cuidado técnico, voltado para
a realização dos procedimentos relacionados à realização de curativos e, em alguns
momentos, buscavam articular seus saberes aos dos clientes através de diálogos e
do conhecimento da realidade dos mesmos, mas sempre valorizando os
conhecimentos técnico-científicos. Neste contexto, percebe-se a presença da
universalidade e diversidade cultural do cuidado, não somente para os clientes mas
também para os profissionais e assim, ressalta-se a importância do cuidado cultural
congruente que proporciona um cuidado harmonizado aos valores e crenças, sendo,

portanto adequado e benéfico. Desta forma, juntamente com o cliente com feridas,
decidir qual a melhor forma de atuação do cuidado, e, portanto preservar, adaptar ou
renegociar a ação, sempre com o objetivo de propiciar a saúde, o bem estar e
futuramente a autonomia.
Palavras Chave: Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. Estudo de Casos. Cultura.
Diversidade Cultural.

ABSTRACT
This is a qualitative case study, exploratory, descriptive of the knowledge and
practices of nursing staff and clients with wounds in a Basic Health Unit (BHU) in the
city of Cruzeiro do Sul, Acre. Its objectives were to describe how members of the
nursing staff caring for clients with injuries, how to identify customers with wounds to
care for and discuss the knowledge and practices among members of the nursing
staff and clients with wounds. Data collection involved the simple observation and
semi-structured interviews with members of the nursing staff and clients with wounds
at UBS. The data were subjected to thematic analysis, from which emerged the
following categories: The practice of nursing care staff and clients with wounds and
The Knowledge of clients with wounds and implications of nursing care. We conclude
that customers value the cultural care, the associated knowledge and practices of the
system to popular knowledge and practices of the professional system, using various
forms of care. They range from the use of the solutions recommended by the nursing
staff, the food restrictions, bypassing the use of medicinal plants and religious
practices. Since the nursing staff develops a technical care, focusing on the
procedures related to the execution of dressing and, at times, sought to articulate
their knowledge to the customer through conversation and knowledge of the reality of
them, but always appreciating the knowledge technical-scientific. In this context, we
notice the presence of cultural diversity and universality of care, not only for
customers but also to professionals and thus emphasize the importance of cultural
congruent care which provides a harmonized care values and beliefs, being therefore
appropriate and beneficial. Thus, together with the client with injured, to decide how
best to care activities, and therefore preserve, adapt or renegotiate the action, always

with

the

goal

of

providing

health,

welfare

and

future
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autonomy.

RESUMEN
Se trata de un caso de estudio cualitativo, exploratorio, descriptivo de los
conocimientos y prácticas del personal de enfermería y los clientes con heridas en
una Unidad Básica de Salud (UBS) en la ciudad de Cruzeiro do Sul, Acre. Sus
objetivos fueron: describir cómo los miembros de la atención personal de enfermería
para pacientes con lesiones, la forma de identificar a los clientes con heridas de
cuidar y analizar los conocimientos y prácticas entre los miembros del personal de
enfermería y los clientes con heridas. La recolección de datos implicó la simple
observación y entrevistas semi-estructuradas con los miembros del personal de
enfermería y los clientes con heridas de UBS. Los datos fueron sometidos al análisis
temático, de la cual surgieron las siguientes categorías: La práctica de la enfermería
y el personal de atención de clientes con heridas y el conocimiento de los clientes
con las heridas y las consecuencias de los cuidados de enfermería. Se concluye que
los clientes valoran la atención cultural, el conocimiento asociado y prácticas del
sistema de conocimiento popular y las prácticas del sistema profesional, utilizando
diversas formas de atención. Ellos van desde el uso de las soluciones
recomendadas por el personal de enfermería, las restricciones de alimentos,
evitando el uso de plantas medicinales y prácticas religiosas. Dado que el personal
de enfermería desarrolla una atención técnica, centrándose en los procedimientos
relacionados con la ejecución de vestir y, en ocasiones, trataron de articular sus
conocimientos a los clientes a través de la conversación y el conocimiento de la
realidad de ellos, pero siempre apreciando el conocimiento técnico-científica. En
este contexto, nos damos cuenta de la presencia de la diversidad cultural y la
universalidad de la atención, no sólo para los clientes sino también a los
profesionales y, por tanto hincapié en la importancia del cuidado cultural congruente

que proporciona un cuidado valores armonizados y creencias, que se por lo tanto
apropiado y beneficioso. Así, junto con el cliente con heridas, para decidir la mejor
forma de actividades de atención, y preservar por lo tanto, adaptar o renegociar la
acción, siempre con el objetivo de proporcionar salud, bienestar y autonomía en el
futuro.
Palabras clave: Enfermería. Atención de Enfermería. Estudio de Casos. Cultura.
Diversidad Cultural.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O interesse pela temática emerge da minha trajetória como enfermeira docente
na Universidade Federal do Acre - Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, no ano de
2005 e, após aprovação no concurso publico para a Universidade, me deparei com a
implantação do primeiro curso de bacharelado em enfermagem na cidade de Cruzeiro
do Sul. Neste momento, juntamente com outras enfermeiras docentes, tive a
experiência de participar da implantação de um curso de nível superior em uma cidade
com uma cultura bem diferente da que eu fora criada. Minha formação profissional foi
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no ano de 1995 e as experiências
profissionais sempre foram relacionadas à assistência direta ao paciente, liderando
equipes e como docente de curso profissionalizante para auxiliares e técnicos de
enfermagem.

Portanto, tudo era muito novo e desafiador na minha trajetória

profissional e pessoal, desde minha chegada à região.
O curso de enfermagem era composto por enfermeiras assistenciais e por
enfermeiras recém-formadas, ainda sem qualificação stricto-sensu, das quais muitas
não possuíam experiência na estruturação e implantação de um curso de nível superior
de enfermagem. Diferente dos outros cursos que estavam sendo implantados na época,
como Bacharelado em Biologia e Engenharia Florestal, que tinham doutores e mestres
e alguns deles com experiência em coordenação de cursos, a enfermagem não possuía
nenhum enfermeiro com esta experiência, o que nos exigiu muito esforço e dedicação a
tal tarefa.
No mesmo ano fui nomeada coordenadora do curso de enfermagem e passei a
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enfrentar os desafios inerentes a essa função como as atividades de planejamento que
iam desde a solicitação de recursos materiais e humanos até a realização de desenhos
da planta física dos laboratórios de enfermagem, sempre com a ajuda das demais
professoras da enfermagem e de outras áreas que já haviam coordenado cursos
superiores em instituições particulares.
A partir dessa experiência comecei a conviver mais com as pessoas da cidade e
conhecer de perto a cultura regional, os hábitos da população o que favoreceu minha
adaptação e um maior conhecimento da realidade da região.
A população tem o hábito de usar recursos populares antes de buscar o serviço
de saúde tais como chás, plantas, cascas de árvores, frutos e procuram também as
benzedeiras.
Para Oliveira e Poles (2006, p. 355):
No âmbito da enfermagem, conhecer as crenças acumuladas pelos pacientes é
imprescindível para direcionar o cuidado. Essa compreensão possibilita
ainda
empregar um plano de cuidados eficiente e fornece subsídios para avaliar e reavaliar
as estratégias utilizadas na assistência prestada. (...) As condutas dos profissionais de
saúde também refletem suas crenças pessoais e profissionais sobre a doença. Assim,
levam para a prática clínica suas próprias crenças, as quais influenciam suas visões,
avaliações e, sobretudo o cuidado com o paciente.

Para Barbosa et al (2004), estes saberes devem ser compreendidos ao invés de
combatidos pelas equipes de saúde, pois auxiliam no processo do cuidado pois,
segundo Vargas et al (2009), o conhecimento popular deve ser valorizado e servir de
base para o desenvolvimento de estudos farmacológicos.
Assim, ao conhecer alguns hábitos e crenças da população de Cruzeiro do Sul,
passei a me interessei mais em saber sobre como os clientes com feridas, que
representam grande demanda nos postos da região, cuidam das suas feridas usando
conhecimentos próprios que eu considerava interessante e desconhecia.
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A população da região reside em áreas cobertas pela Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e apresenta as mais variadas feridas, incluindo as cirúrgicas, as
traumáticas, mordeduras de cães e cobras, entre outras. Em alguns casos, são clientes
que vem fazendo o curativo já há algum tempo, por vezes encaminhados do hospital
regional, oriundos do próprio domicilio ou que fazem acompanhamento na própria
Unidade Básica de Saúde (UBS). Existem os que procuram a unidade somente para
pegar os materiais necessários aos curativos em suas residências, pois alegam que
não adianta ir ao posto, pois o mesmo encontra-se lotado, aumentando o tempo de
espera para ser atendido. Alguns alegam que a prática do curativo é “fácil” e, portanto,
podem fazê-la em casa usando seus próprios conhecimentos e recursos, pois sempre
obtiveram sucesso nos tratamentos das feridas; outros questionam a falta de tempo e
de materiais para a equipe atendê-los.
No entanto, cabe destacar que na região de Cruzeiro do Sul, é comum os
clientes usarem outras formas de tratamento das feridas que muitas vezes contrariam
orientações científicas da equipe de enfermagem o que torna necessário que os
membros da equipe conheçam suas crenças, seus valores, seus saberes e suas
práticas, para poder orientar e interagir melhor estes clientes.
Para Dealey (2001), ferida é toda solução de continuidade da pele mas, ferida
para determinadas culturas, extrapola este sentido, denotando uma mágoa, um
ressentimento, algo que altera o emocional do ser humano, no qual o mesmo nem foi
tocado (SILVA e MOCELIN, 2007). Não somente a ferida pode ter várias conotações,
mas também a forma com que o cuidado é desenvolvido.
Assim, o cuidado pode variar de cultura para cultura e, segundo Leininger (1985),
este cuidado pode auxiliar o individuo ou o grupo a manter o bem estar, melhorar as
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condições de vida e enfrentar a morte e deficiências de uma forma menos agressiva.
Os valores e crenças são padronizados e transmitidos de geração a geração. Com isto,
o sujeito torna-se capaz de cuidar respeitando a visão de mundo do ser cuidado.
Siqueira et al (2006) advogam que a assistência oferecida aos pacientes que
procuram o serviço de saúde, deve ser fundamentada em uma abordagem holística,
com intensa cooperação entre os pares, focalizando aspectos biológicos, culturais,
sociais, psíquicos e emocionais.
Para Teixeira (1996), a saúde para ser holística precisa ser encarada como um
sistema, e suas dimensões biológicas, psicológicas e espirituais são interligadas e
interdependentes. Assim, o organismo humano permanece em constante interação com
o meio ambiente e, para que este se concretize é fundamental que o profissional tenha
visão ampla e sistêmica do individuo.
Já o cuidado integral, é desenvolvido através de ações de promoção à saúde,
prevenção de agravos, medidas curativas, e da garantia de atendimentos por demanda
espontânea, da realização de ações programáticas e de vigilância à saúde (BRASIL,
2006).
Contudo, é preciso que o profissional da equipe de enfermagem tenha um senso
crítico e capacidade criadora para proporcionar uma prática humanizada, competente e
com resultados positivos. Este profissional deve estar habilitado para planejar,
organizar, desempenhar e avaliar as ações que respondam às precisões da
comunidade, interagindo e estimulando a participação nas atividades (DAB, 2000).
Nesse sentido, para a equipe de enfermagem cuidar desses clientes é
necessário estabelecer uma interação com eles visando conhecer suas trajetórias
desde o surgimento da ferida. Para tanto, buscar conhecer sua história clinica, seus
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hábitos de vida, quando e como a lesão surgiu, se existe alguma patologia associada,
quais são os tratamentos de cunho científico e também conhecer as experiências e
práticas populares que eles utilizam para o tratamento da mesma e assim, para além do
procedimento

técnico,

orientar quanto aos cuidados necessários,

visando

a

conscientização da importância do auto cuidado no domicilio.
Reforçando essa afirmativa, em estudo sobre os cuidados fundamentais na ótica
do cliente, Ferreira (2002, p. 393) constataram a importância da associação das
dimensões biológica, social e emocional no cuidado, pois :
(...) o cuidado puramente técnico cumpre o papel da restauração, reabilitação e
cura, mas não resgata no cliente a marca pessoal da sua subjetividade no que
se refere aos cuidados que lhe são necessários e desejados. Ainda mais, o
desejo é que mantém o sujeito no curso da vida, logo, desenvolver a escuta
para a comunicação não-verbal (expressões corporais e faciais) torna-se o
diferencial e o diferenciante para a construção de um cuidar sensível que não
demanda gasto de material e emprego de tecnologia sofisticada, mas sim,
preparo de ordem psicoafetiva por parte de quem cuida, possibilitando o cuidar
atento, carinhoso, zeloso, com transmissão de tranqüilidade, confiança e
alegria.

Contudo, Silva e Mocelin (2007) defendem que ao transportar o cuidado ao
paciente com feridas, deve-se observar que são indivíduos pertencentes a uma cultura,
com suas crenças, valores, cotidiano que foram apreendidos, compartilhados e
transmitidos durante toda a vida, e que tem um sentido. Este sentido influencia o modo
de ser e pensar do sujeito. Segundo estes autores, para os clientes a ferida é um dado
importante, pois podem gerar experiências dolorosas, prejuízos psicológicos, sociais e
econômicos aos mesmos. A Enfermagem, portanto, deve levar em consideração a
cultura desses clientes oferecendo um cuidado compatível com a realidade de cada
individuo sob seus cuidados.
Silva e Mocelin (2005) apoiados em Timby (2001) relatam que o cuidado como
processo deve ser planejado juntamente com o cliente, levando em conta seus pontos
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de vista e que suas crenças e valores devem ser reconhecidos, pois todos têm uma
importância para o cliente.
Pelo fato dos clientes usarem formas de cuidados populares para o tratamento
de feridas, como ervas próprias da região, emerge a necessidade de aliarmos saberes
e práticas no cuidado a eles, respeitando suas crenças, seus valores e conhecimentos,
os quais são aprendidos e compartilhados no grupo social a que eles pertencem,
proporcionando assim, uma relação dialógica visando identificar e atender as suas
necessidades.
É a partir do diálogo que o enfermeiro conhece o cliente, sua realidade, suas
limitações enquanto possuidor de uma lesão, e torna-se possível interagir através de
cuidado apropriado (OLIVEIRA e POLES, 2006)
Portanto, é preciso considerar que o cuidado transcende o tratamento das
feridas devendo englobar o cliente e, para que isso ocorra o profissional deve ter além
da competência técnica, a competência humana para saber orientar esses clientes com
feridas considerando seu contexto cultural e suas trajetórias individuais.
Ao realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os cuidados de enfermagem aos
clientes com feridas na base de dados BIREME, constatei uma predominância de
estudos focalizando novas técnicas e aplicação de produtos para a realização de
curativos, e poucos estudos abordavam o cuidado na perspectiva do cliente com feridas
e as interações dos membros da equipe de enfermagem no cuidado a estes clientes.
Durante esta pesquisa, foi observado que o cuidado dos clientes com feridas
demanda da equipe de enfermagem conhecimentos científicos, técnicos, habilidades,
destreza e inclusive envolvimento humano com o ser cuidado. Contudo, é exigido que o
profissional possua conhecimentos que possibilitem um tratamento eficaz, seguro, livre
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de riscos e prejuízos. Desta forma, o cuidado deve ser diferenciado, pois não é a ferida
que é o foco do cuidado e sim o cliente, que possui uma realidade, um cotidiano que
deve ser considerado e valorizado.
Neste processo, ainda reforça a importância da sistematização do atendimento e
do cuidado, para que o controle da evolução do tratamento possa ser efetivo com a
participação do cliente, que é o foco principal do cuidado. No entanto, defendemos a
necessidade do desenvolvimento de novos trabalhos sobre a temática para que possa
subsidiar um cuidado de qualidade, voltado não somente para a ferida como foco
central, mas sim para o cliente com suas necessidades, envolvido em um cotidiano, em
uma realidade que lhe é peculiar.
Assim, concordamos com Silva e Mocelin (2005, p.13), os quais ressaltam que a
equipe de enfermagem precisa compreender que o cliente tem autonomia e
individualidade em favor de seus princípios e educação. Portanto, cabe aos membros
da equipe de enfermagem refletir constantemente sobre as crenças, valores e
necessidades dos clientes sob seus cuidados objetivando atuar junto com eles de forma
dialógica ao compartilhar saberes e praticas na perspectiva do bem estar e equilíbrio.
À luz dessas considerações, o objeto de estudo é: o cuidado entre os membros
da equipe de enfermagem e os clientes com feridas.

Questões norteadoras:
a) Como os membros da equipe de enfermagem cuidam dos clientes com
feridas?
b) Como os clientes com feridas se cuidam?
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c) Quais são os saberes e práticas sobre feridas expressados pelos
membros da equipe de enfermagem e clientes?

Objetivos:
a) Descrever como os membros da equipe de enfermagem cuidam dos
clientes com feridas;
b) Identificar como os clientes com feridas se cuidam;
c) Discutir os saberes e práticas entre os membros da equipe de
enfermagem e os clientes com feridas.

Contribuições da Pesquisa:
Com os resultados da pesquisa espero contribuir para melhorar a qualidade do
cuidado prestado aos clientes com feridas no Município de Cruzeiro do Sul, suscitando
debates e reflexões sobre práticas e saberes presentes nos cuidados da equipe de
enfermagem e os clientes com feridas.
Considerando a integração do sistema de saúde com a universidade na região,
podemos colaborar para a implementação de programas e estratégias para atualização
dos profissionais de enfermagem que atuam no município, propiciando a divulgação e o
acesso a novos conhecimentos, valorizando os saberes e as práticas tanto da equipe
quanto da população.
Como a universidade prioriza a tríade ensino-pesquisa-extensão, almejo
apresentar subsídios para que a equipe de enfermagem valorize mais as interações
com os clientes visando um cuidado integral aos mesmos, considerando suas
necessidades e as demandas locais. Além disto, os resultados deste estudo podem
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contribuir para oferecer fundamentos para o aprendizado de estudantes e profissionais
da enfermagem, assim como colaborar com a realização de construções teóricas sobre
o tema estudado.
A divulgação das informações sobre o tema pode colaborar para que os serviços
de saúde tenham a oportunidade de reavaliar o desempenho das atividades dessas
equipes e proporcionar um serviço de qualidade continua e crescente à população
residente nesta região, cuja incidência de feridas é significativa; considerando os
resultados de pesquisa analisados e articulados à luz dos conceitos da Teoria da
Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural de Madeleine Leininger.
Outrossim, espero contribuir para ampliar os conhecimentos dentro da linha de
pesquisa Cuidados nos ciclos vitais humanos, tecnologia e subjetividades na saúde, do
Curso de Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde, através do desenvolvimento de
debates, pesquisas e publicações de artigos na área citada.
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CAPÍTULO I – BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Este capítulo é estruturado em bases teóricas que norteiam o olhar sobre o
objeto de estudo e os temas emergentes dos dados e, nas bases metodológicas em
que são apresentadas as características e o percurso para a realização da pesquisa.

BASES TEÓRICAS

Conceitos da Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural.

A Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural de Madeleine
Leininger tem sido usada amplamente em estudos que focalizam os cuidados de
enfermagem enfatizando a cultura, o respeito aos valores, crenças e o modo de vida,
possibilitando a construção de conhecimentos que embasem o desenvolvimento do
cuidado congruente, respeitando os limites entre o sistema de saúde popular e oficial.
Neste sentido, neste trabalho, serão usados conceitos da referida teoria e para tanto, a
necessidade de um breve relato da Teoria criada por Madeleine Leininger.
Leininger procurou conhecer como as crenças, os valores e as práticas culturais
podiam interferir nos estados de saúde e doença dos sujeitos e percebeu que os
estresses

e

as

desordens

culturais

poderiam

ser

fatores

importantes

que

proporcionavam paulatinamente a doenças, não só físicas, mas também mentais, e que
se as enfermeiras não entendessem os valores, crenças e visões de mundo dessas
pessoas, não poderiam ajudá-las (LEININGER, 1985).
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Com a idéia de descrever, documentar e explicar a universalidade e diversidade
do cuidado cultural, a teoria começou a ter consistência. Para estruturar sua teoria,
Leininger definiu determinados conceitos para embasar os conhecimentos, tais como:
Cultura, cuidado, saúde, valor cultural, diversidade cultural do cuidado, universalidade
cultural do cuidado, estrutura social, sistema popular e sistema profissional
(LEININGER, 1985, 2006).
A cultura para Leininger (1985, 2006) refere-se aos valores, crenças, normas e
aos modos de vida que são praticados. Estes foram apreendidos, compartilhados e
transmitidos por grupos particulares que norteiam pensamentos, decisões e atos
padronizados. São transmitidas de gerações a gerações e têm uma importância muito
grande na vida dos sujeitos.
O cuidado condiz com as atividades desenvolvidas para apoiar ou facilitar o
indivíduo ou o grupo que apresentam necessidades claras ou previstas, para minimizar
ou melhorar a condição humana de vida (LEININGER, 1985). Contudo, cita o sistema
popular que refere-se ao sistema não-profissional,

local ou indígena, que presta

serviços de cuidado, ou cura tradicionais em casa, ao passo que o sistema profissional
se refere aos serviços de cuidado ou cura organizados e interdependentes, oferecidos
por profissionais de saúde (LEININGER, 1985).
Para Leininger (1985), Saúde é o estado percebido cognitivamente, de bemestar, que capacita um indivíduo ou grupo a realizar atividades, ou a alcançar fins e
padrões de vida desejados.
Segundo a autora, Valor Cultural refere-se à forma mais almejada ou preferida
de atuar ou conhecer algo, que é mantida por uma determinada cultura por um longo
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período de tempo, e que conduz as ações ou decisões dos sujeitos (LEININGER,
1985).
A Diversidade Cultural do Cuidado tem relação com a variabilidade das ações de
assistência, apoio, ou facilitadores para com outro individuo ou grupo, que são
provenientes de uma cultura específica, para melhorar a condição humana. Já a
Universalidade Cultural do Cuidado se relaciona com os fenômenos semelhantes de
ações de assistência, apoio, ou facilitadores para com outro individuo ou grupo, que são
provenientes de uma cultura específica, para melhorar a condição humana.
A Estrutura Social está relacionada aos principais elementos interdependentes e
funcionais de sistemas, como os valores religiosos, de parentesco, políticos,
econômicos, educacionais, tecnológicos e culturais de uma cultura especifica, que são
demonstrados em conjuntos lingüísticos e ambientais (LEININGER, 1985).

No que consiste a Teoria.

A Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural, de Madeleine
Leininger, preconiza que além das similaridades do cuidado, também existem as
diversidades do cuidado, que explicam e justificam a necessidade do cuidado
transcultural de enfermagem, necessitando de que sejam ajustados às crenças, aos
valores e aos modos de viver das diferentes culturas, objetivando um cuidado benéfico
e eficiente para os sujeitos.
Para Leininger (1985, 2006), o cuidado é uma necessidade, e para nascer,
crescer, viver e morrer, o ser humano precisa do mesmo, de acordo com a sua cultura,
com seu ambiente, com sua própria visão de mundo, de saúde, de doença, sendo
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respeitado e valorizado. O cuidado humanizado é característica central, dominante e
unificadora da enfermagem.
Assim, o cuidado para Leininger deve ser prestado de forma humana e holística,
pois a forma de cuidar adaptada ao modo de vida do indivíduo é a mais satisfatória.
Considerar o estilo de vida, as crenças, os padrões de comportamento é imprescindível
para um cuidado cultural adequado. Para ela, o cuidado é o foco unificador da teoria
(LEININGER, 1985).
Leininger (2002, 2006) relata que ao usar a Teoria, o enfermeiro precisa
descobrir o significado do cuidado cultural assim como as práticas e fatores que
influenciaram o cuidado, como religião, política, economia, visão de mundo, ambiente,
valores culturais, gênero e outros. Esta preocupação se dá pelo fato do seu anseio em
prestar ao cliente um cuidado cultural competente.
A teórica defende que aspectos como a estrutura da sociedade e os fatores
ambientais influenciam no cuidado e na saúde, e que existem diferenças entre o
sistema de saúde profissional e popular que desenvolvem o cuidado a pessoas de
diferentes culturas (LEININGER, 1985).
O sistema profissional de cuidado e cura é o sistema organizado, oficialmente
reconhecido, formado por profissionais de saúde, ao passo que o sistema popular de
saúde é o sistema local, onde se encontram a família, os vizinhos, os parentes. O
sistema profissional tem especificidades que o diferenciam do sistema popular, pois
cuida de forma diferente. Em função desta situação, o enfermeiro ao interagir com o
cliente precisa usar ações profissionais que possam preservar, negociar ou
repadronizar os cuidados, propiciando um cuidado cultural congruente (LEININGER,
1985).
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Leininger (1985) propôs três formas de cuidado, considerando o modo de vida e
o compartilhamento das crenças dos clientes: preservação do cuidado, acomodação do
cuidado e repadronização do cuidado.
Ao preservar o cuidado, o enfermeiro mantém os cuidados já praticados pelo
indivíduo, família ou grupo; ao acomodar, os cuidados praticados são adaptados ou
negociados com o individuo, família ou grupo e ao repadronizar os cuidados, o
enfermeiro atua de forma a facilitar o individuo, família ou grupo a reordenar, modificar
ou trocar seus modos de vida para o novo, mas sempre visando o beneficio dos
padrões de cuidado à saúde (LEININGER, 1985).
Assim, independente do setor de atuação, do tipo de prestação de serviço de
saúde, o profissional está em contato com aspectos multiculturais, que devem ser
compreendidos para prestar um serviço adequado às reais necessidades da clientela.
Caso os sistemas não estejam em harmonia, podem criar conflitos entre profissionais e
clientes (LEININGER, 1985).
Considerando que os aspectos culturais, a histórias de vida, as visões de
mundo, crenças e valores deveriam ser compreendidos ao prestar o cuidado, Leininger
criou o Modelo do Sol Nascente que foi desenvolvido para amparar às enfermeiras a
decidirem os principais conceitos e interrelações da teoria. Representa o “surgimento
do sol”, ou as formas de descobrir o cuidado a partir da visão de mundo dos
profissionais e clientes, da estrutura social, da língua, ambiente, entre outras variáveis
(LEININGER, 1985).
Este modelo tem como objetivo descobrir, esclarecer, decodificar e prenunciar o
conhecimento dos cuidados, assim como desenvolver um cuidado cultural congruente.
Os conceitos centrais deste modelo são a cultura e o cuidado. A cultura é tida como
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componente da Antropologia e o cuidado como componente da enfermagem. Neste
modelo, vê-se como, quando, o que e em que aspectos a teoria se mobiliza e em que
direção segue (LEININGER, 1985).
Assim, o Modelo do Sol Nascente é constituído por quatro níveis: o primeiro
nível é formado pelos componentes interdependentes da estrutura social e visão de
mundo. O segundo nível, interligado ao primeiro e ao terceiro, é a aplicação dos
conhecimentos do cliente, ligando o contexto ambiental onde ele está inserido, sua
linguagem e etnohistória.
Neste Modelo estão envolvidos os fatores tecnológicos, religiosos, ligações
sociais e de parentesco, valores culturais, crenças, fatores políticos e legais,
econômicos e educacionais. Já no terceiro nível do modelo, também interligado ao
segundo e ao quarto nível, encontram-se as influências dos fatores anteriormente
citados nas expressões, padrões e práticas de cuidado, ligado a visão de saúde,
doença e morte que o indivíduo ou grupo apresentar. No quarto nível, baseado nas
considerações culturais, o foco está no indivíduo, família, grupo ou instituição, nos
diversos contextos de saúde. As práticas dos sistemas de cuidado profissional e
popular se envolvem e decidem como atuar com os cuidados: preservando-os,
acomodando-os ou repadronizando-os.
O cuidado prestado tem o foco direcionado ao cuidado cultural congruente, que
possibilita a inserção do individuo no planejamento, organização e decisão do seu
cuidado, de forma a atender suas reais necessidades (LEININGER, 1985). O cuidado a
ser desenvolvido estará envolvendo os benefícios a sua saúde, reconsiderando-o e
repadronizando-o quando não estiver adequado as suas condições físicas, mentais,
emocionais e sociais.
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Neste contexto, é essencial que os enfermeiros desenvolvam uma prática de
cuidado cultural congruente, evitando práticas assistenciais impositivas, nas quais
existe um domínio do conhecimento e atividades etnocêntricas, com a autoridade e
poder do outro em suas mãos, decidindo o que fazer e quando fazer. Assim, deve - se
considerar o cliente como ser humano dotado de necessidades, com uma história de
vida, valores e crenças e uma realidade particular, para se partir para uma prática de
cuidado diferenciada, com o cuidado cultural, na qual estes fatores são considerados e
valorizados.
No caso desta pesquisa destacamos como conceitos fundamentais cultura,
cuidado, saúde, diversidade cultural do cuidado, universalidade cultural do cuidado,
estrutura social, sistema popular, sistema profissional e cuidado congruente, pois
acreditamos que os mesmos oferecem subsídios para embasar esta investigação e
sua análise.
Neste contexto, o conceito de cultura permite conhecer e compreender a forma
pela qual os sujeitos encaram seus modos de vida e qual o significado para eles. Já o
conceito de cuidado oferece subsídios para compreender quais são as atividades
desenvolvidas que proporcionam uma condição humana considerada adequada.
O conceito de saúde nos apara no entendimento da visão de bem estar que
proporciona o indivíduo a desenvolver suas atividades do cotidiano. A diversidade e a
universalidade cultural do cuidado são conceitos necessários que auxiliam na
discussão dos cuidados que são similares e diversos no universo do cuidar, uma vez
que a cultura e a forma de vislumbrar a vida podem variar de uma região para outra,
possibilitando as variações do cuidado.
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A estrutura social nesta pesquisa tem uma importância muito significativa, uma
vez que a renda, o nível escolar, profissional e faixa etária possibilitam uma forma
diferente de desenvolver o cuidado, facilitando ou não a aderência e entendimento do
processo.
Os sistemas popular e profissional são conceitos que permitem desenvolver uma
ligação entre o profissional e o cliente e proporcionam a congruência do cuidado
cultural, harmonizando o cuidado, com a adesão e incorporação de praticas benéficas
e eficazes no tratamento das feridas.

BASES METODOLÓGICAS

Caracterização da Pesquisa

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de natureza qualitativa, do tipo
Estudo de Caso. É um estudo descritivo, pois, segundo Polit e Hungler (1995), visa
descrever “com exatidão” os fatos e fenômenos de determinada realidade. Desta forma,
toda a realidade será descrita, sem modificação dos dados obtidos na pesquisa, para
proporcionar a fidedignidade dos mesmos.
A pesquisa qualitativa habitualmente é descrita como holística, pois se preocupa
com os indivíduos e seu ambiente (POLIT e HUNGLER, 1995). Para Minayo (2007),
este tipo de abordagem permite desmistificar processos sociais de grupos particulares
que ainda não foram totalmente revelados e, portanto, proporciona a construção de
novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante o
processo de investigação. Além disso, valoriza as interações dos indivíduos com o
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ambiente em que vivem e não é influenciada pelo pesquisador e sim pelas situações
vivenciadas no cotidiano do pesquisado (POLIT e HUNGLER, 1995).
Chizzotti (2008) defende que o sujeito-investigador faz parte do processo de
pesquisa e ao interpretar os fenômenos, fornece aos mesmos um significado, pois não
é um dado inerte e sim repleto de ações. Pode-se, portanto, descrever a experiência
dos pesquisados e suas interações com o meio, pois o pesquisador posiciona-se no
mesmo ambiente, analisando a realidade em que os indivíduos se encontram e, assim
aumenta a confiança no trabalho desenvolvido.
Para preservar este processo dinâmico existe a preocupação em escolher uma
abordagem que retrate com maior fidedignidade as informações a serem coletadas e
que proporcione maior adesão ao objeto de estudo.
Assim, a opção pelo Estudo de Caso nessa pesquisa possibilitou aprofundar a
descrição da realidade, da situação ocorrida no interior do ambulatório de curativos
envolvendo grupos específicos de sujeitos. Segundo Yin (2005), o estudo de caso
emerge do anseio de apreender fenômenos sociais complexos e portanto, permite uma
investigação para preservação das características holísticas e significativas da
realidade. Esta investigação analisa um fenômeno atual, dentro do seu contexto real,
inclusive quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão totalmente
esclarecidos.

O cenário e os sujeitos da Pesquisa:

A pesquisa foi realizada no município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre e o
cenário foi o ambulatório de curativos da Unidade Básica de Saúde Doutor Abel
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Pinheiro, localizada no bairro Formoso. A escolha do campo se deu por critérios como
acesso, grande demanda

e proximidade da clientela.

Esta escolha apoiou-se na

afirmativa de Minayo (2007) que defende que a escolha do campo deve envolver
elementos como: critérios lógicos, interação, conveniência e contatos que permitam o
excelente desenvolvimento do trabalho.
Como critérios de inclusão dos sujeitos foram considerados os membros da
equipe de enfermagem efetivos na instituição, com idade superior a dezoito anos, que
estivessem atuando na assistência direta a clientes com feridas no ambulatório da
unidade, em condições físicas e mentais preservadas, com interesse e disponibilidade
em participar do estudo, devidamente oficializado através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A). Também foram sujeitos deste estudo,
os clientes atendidos no ambulatório da com idade superior a dezoito anos, em
condições mentais preservadas e que oficializaram a participação com a assinatura no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Como critérios de exclusão foram definidos: funcionários deslocados de unidade
e aqueles que estivessem em licença médica ou outros tipos de afastamentos e
funcionários e clientes que se recusassem a participar do estudo
Assim, os sujeitos da pesquisa foram os 02 membros da equipe de enfermagem
(01 enfermeiro e 01 técnico de enfermagem) que atuam no ambulatório de curativos
dessa unidade e 12 clientes com feridas atendidos no referido ambulatório.
O enfermeiro é natural de São Paulo, residindo em CZS há cerca de dois anos e
meio e o técnico de enfermagem é natural do Amazonas, residindo na cidade desde
sua infância. Ambos são do sexo masculino, com idade de 26 e 28, respectivamente.
Tanto o enfermeiro, quanto o técnico de enfermagem são formados há 3 anos possuem
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dois anos e meio de experiência profissional. Além de atuarem na Unidade Básica Dr.
Abel Pinheiro, também trabalham na Emergência do Hospital do Juruá. Apenas 1
profissional é casado, sendo o outro solteiro. Ambos são católicos.
Em relação ao sexo dos clientes, 75% eram do sexo feminino e 25% do sexo
masculino. Sobre a idade, 50% têm idade entre 31 e 40 anos e 25% dos clientes têm
idade acima de 60 anos; os demais 25% estão divididos entre 21-30 anos, 41-50 anos,
e 51-60 anos. A maioria dos clientes é casado, 67%, e 33,% solteiros. Sobre o nível de
estudo, 75% tem nível fundamental incompleto e 8,3% tem nível médio, superior
completo e analfabeto. Sobre o numero de filhos: 50% tem de 1 a 3 filhos e os demais,
25% tem mais de 3 filhos e 25% não tem filhos.
Em relação ao bairro em que residem, 75% mora no Formoso e os demais em
outros bairros, que não são cobertos pela equipe da UBS, mas, buscam o atendimento
na unidade. Somente 01 cliente não reside no município de Cruzeiro do Sul e sim no
município de Marechal Thaumaturgo, próximo a Cruzeiro do Sul. A maioria dos clientes
reside em moradias de madeira, com água de poço instalado no quintal da residência.
O banheiro na maioria das casas é construído ao lado de fora do domicílio.
Após o contato com os prováveis sujeitos da pesquisa, com a leitura, a anuência
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas, considerando a disponibilidade dos mesmos, nas
dependências do próprio ambulatório.
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Aspectos Éticos

Conforme preconizado na Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
do Ministério da Saúde, toda pesquisa que envolve seres humanos, de forma direta ou
indireta, em sua totalidade ou parte dele, incluindo o manejo de informações, deve
assegurar e respeitar os direitos dos clientes. Assim, para participar da pesquisa, os
sujeitos eram orientados quanto aos seus direitos, objetivos da pesquisa, garantia da
preservação do anonimato através da utilização de nomes fictícios e quanto a
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias, sendo uma
para eles e outra para a investigadora.
O Protocolo de Pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do
Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF)
sob o número 187/09 em 08/09/2009 (anexo A).

A Coleta e o registro das informações:

Para Minayo (2007), esta fase constitui-se de uma etapa essencial da pesquisa
qualitativa, na qual a interação entre pesquisador e os sujeitos é fundamental. Yin
(2005) defende que a coleta de dados para o estudo de caso, não é constituída
somente por registro de dados, mas da busca de compreensão das questões que estão
sendo estudadas e saber interpretá-las à medida que estão sendo coletadas. Assim,
avalia a necessidade de coletar evidências adicionais ou então percebe se as fontes de
informação se contradizem.
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Desta forma, na coleta de informações para esta pesquisa foram utilizadas as
técnicas de observação simples e entrevistas semi estruturadas.
Segundo Gil (1995,p.105), a Observação Simples é a técnica:
em que o pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo ou situação
que pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem.
Neste procedimento, o pesquisador é muito mais um espectador que um ator.

Nesse sentido, a finalidade da observação simples (OS) na pesquisa foi a de
aproximação ao cenário e aos possíveis sujeitos do estudo, bem como descrever o
desenvolvimento do cuidado entre os membros da equipe de enfermagem e os clientes
com feridas, no cenário do estudo. No total houve aproximadamente 40 horas de
observação simples.
No segundo momento da coleta de informações foram realizadas entrevistas
semi - estruturadas que, segundo Minayo (2007), é uma das estratégias mais usadas
durante o trabalho de campo, destinada a captar informações relacionadas ao objeto da
pesquisa.
As entrevistas semi - estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas e os
sujeitos têm a oportunidade de falar sobre o tema sem ficarem presos aos
questionamentos formulados. Eles falam sobre a realidade que vivenciam, suas idéias,
crenças, pensamentos, opiniões, condutas, sentimentos, atitudes e comportamentos
(MINAYO, 2007).
Para as entrevistas foi utilizado dois roteiros (apêndices B e C), um para os
membros da equipe de enfermagem e outro para os clientes. Os depoimentos foram
gravados em aparelho MP4, após autorização previa dos sujeitos visando preservar a
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integra dos discursos dos sujeitos. O tempo médio de duração das entrevistas foi de 30
minutos.
A primeira etapa da coleta de informações foi desenvolvida durante o mês de
julho de 2009. E, em maio de 2010, tive a oportunidade de retornar ao campo e
apresentar os dados aos sujeitos e complementar os mesmos. Durante a primeira etapa
as atividades mais desenvolvidas foram as relacionadas a observação, quando tive a
possibilidade de me inserir no cenário da pesquisa e observar como eram as interações
entre clientes e profissionais no ambulatório de feridas da unidade.
Já na segunda etapa da coleta foram realizadas observações diretas,
entrevistas, e apresentação dos dados aos sujeitos, complementando-os de acordo
com a necessidade da pesquisa.
Para desenvolver a primeira etapa de coletas das informações, estabeleci um
contato informal com os profissionais da equipe de enfermagem que atuavam no
ambulatório de curativos. Neste momento, esclareci qual era o tema da pesquisa, o
objeto de estudo, os objetivos. Posteriormente, questionei sobre a disponibilidade, o
interesse e a possibilidade da participação na pesquisa e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os profissionais aceitaram de imediato, embora
tenham referido receio em realizar algum procedimento ou cuidado inadequado e estes
serem expostos na pesquisa inclusive com as suas identidades, sendo então
esclarecidos quanto aos princípios éticos da pesquisa e a garantia do anonimato deles.
Ao estabelecer o contato com os clientes, expliquei sobre o tema, o objeto de
estudo, os objetivos da pesquisa e quais seriam as possíveis contribuições para a
enfermagem e aos cuidados prestados a eles. Questionei sobre o desejo da
participação e orientei quanto aos aspectos éticos. A maioria demonstrou preocupação
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com a preservação da identidade e com o tempo que seria gasto na entrevista, pois
relataram disponibilidade de curto período de tempo. Contudo, após a explicação, a
grande maioria decidiu participar da pesquisa.
A observação ocorreu sempre no período matutino (7:00 às 12 horas), quando o
movimento era maior no ambulatório, totalizando aproximadamente 40 horas. Já as
entrevistas foram num total de quatorze, sendo dois profissionais de enfermagem e
doze clientes com feridas.
As entrevistas com os profissionais eram agendadas de acordo com a
disponibilidade de cada um. No entanto, as entrevistas com os clientes eram
desenvolvidas logo em seguida ao atendimento, uma vez que os mesmos buscavam a
unidade de saúde somente para a realização do procedimento e não tinham outra
disponibilidade de horários para as entrevistas. Com isto, eles foram entrevistados logo
após o término do procedimento o que favoreceu a interação com os mesmos e o
acesso as informações esperadas.
O horário da coleta de informações foi adequado à demanda da unidade, pois na
cidade, a população tem o costume de sair de suas residências muito cedo para
desenvolver suas atividades. Normalmente, a Unidade Básica de Saúde, assim como
várias instituições da região, desenvolve a maior parte de suas atividades no horário
matutino, o que gera uma sobrecarga de atendimentos neste horário, enquanto no
período da tarde, dificilmente os clientes buscam os serviços.
Ao final da coleta de informações, os registros da observação foram digitados e
as entrevistas foram transcritas na íntegra respeitando-se as características da
linguagem de cada um, sendo devidamente identificadas com nomes fictícios
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escolhidos pelos sujeitos. Assim, garantiu-se o anonimato dos sujeitos, como preconiza
a Resolução n° 196/96 do CNS.

Organização e análise das informações:

Entende-se que a etapa de organização e análise é bem complexa na pesquisa
qualitativa. Faz-se necessário que o pesquisador esteja envolvido com a pesquisa,
tenha uma visão ampla do objeto de estudo, dos objetivos e do contexto. Neste sentido,
Minayo (2007) relata que ao analisar, compreender e interpretar o material qualitativo, o
investigador necessita penetrar nos significados que a realidade tem na vida dos atores
sociais e retratar as relações com fidedignidade. Cita ainda que, o pesquisador não
deve supervalorizar as técnicas e esquecer da essência dos significados.
Para analisar as informações foi utilizada a análise temática. Ela consiste em
uma modalidade de análise de conteúdo, que segundo Bardin (2009, p.73):
quer dizer, da contagem de um ou vários temas ou itens de significação, numa
unidade de codificação previamente determinada

Para Bardin (2009), a análise desenvolve-se operacionalmente em três pólos
cronológicos que são: Pré-Análise, Exploração do material e Tratamento dos resultados
obtidos, inferência e sua interpretação.
A organização propriamente dita das informações foi realizada na fase de préanálise, que foi a primeira a ser desenvolvida. Ela correspondeu a um momento de
intuições com objetivo operacional e sistemático, no qual as idéias iniciais foram
organizadas esquematicamente, num plano de análise. Nesta fase, foi feita a escolha
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dos documentos analisados, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a preparação
de indicadores que subsidiaram a interpretação final (BARDIN, 2009).
Atividades como a leitura flutuante do material proporcionou um contato com os
documentos e o conhecimento de seus textos. Paulatinamente, a leitura tornou-se mais
precisa, em função das suposições surgidas, da ligação dos conceitos da Teoria da
Universalidade e Diversidade adaptados ao material e da aplicação das técnicas
usadas sobre os materiais equivalentes. A escolha dos documentos pôde proporcionar
informações que foram relacionadas ao problema e aos objetivos da pesquisa
(BARDIN, 2009).
Após a demarcação do universo analisado, tornou-se necessário constituir um
corpus, que segundo Bardin (2009), é organizar o conjunto dos documentos a serem
submetidos à análise. Para constituí-lo, seguiram-se as regras da exaustividade, da
representatividade, homogeneidade e pertinência.
A formulação e reformulação das hipóteses e objetivos consistiram em interrogar
sobre a veracidade do problema e das finalidades gerais a que foi proposta a pesquisa,
contudo, retomar ao inicio da pesquisa (BARDIN, 2009).

Classificação e categorização das informações:

Esta fase é profundamente específica e complexa, pois a adoção de um caminho
para classificar e categorizar os dados envolve sucessivas leituras e imersão total nas
informações. Por conseguinte, há a necessidade de articular todos os dados
observados, descritos e relatados pelos sujeitos durante as entrevistas.
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Para Bardin (2009), a exploração do material consiste fundamentalmente na
aplicação sistêmica das decisões adotadas. Esta fase é longa e cansativa, consiste
basicamente em operações de codificação, decomposição ou enumeração.
As informações coletadas estão profundamente envolvidas com o contexto da
cena social e foi justamente este contexto que beneficiou a interpretação das
informações.
A classificação ocorreu mediante a leitura incessante de todas as informações e
posteriormente, a identificação dos temas comuns emergentes, os quais foram
agrupados nas seguintes categorias: As práticas do cuidado da equipe de enfermagem
e dos clientes com feridas e Os Saberes dos clientes com feridas e as implicações do
cuidado de enfermagem.
 As práticas do cuidado da equipe de enfermagem e dos clientes com feridas:
Nesta categoria foram agrupadas as práticas do cuidado realizadas pelos
clientes e pela equipe de enfermagem, considerando o sistema de saúde
profissional e o sistema popular.
 Os Saberes dos clientes com feridas e as implicações do cuidado de
enfermagem: Nesta categoria foram agrupados os saberes dos clientes com
feridas, o cuidado de enfermagem e

discussão sobre os cuidados de

enfermagem prestados a estes clientes.

No texto, considerei os confrontos dos conteúdos entre observação e entrevistas,
de forma analítica e interpretativa, considerando como base os conhecimentos dos
autores adotados e a Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural.
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CAPÍTULO II - O CONTEXTO DA PESQUISA: A CIDADE DE CRUZEIRO DO SUL

Compreender melhor os dados emergentes dessa pesquisa implicou antes em
conhecer um pouco a região na qual os sujeitos vivem, suas peculiaridades,
características locais que proporcionam um melhor entendimento da realidade dessa
população marcada por influencias sociais, culturais e econômicas próprias em um pais
com dimensões territoriais amplas e complexas.

O Estado do Acre

O Acre é um dos 27 estados brasileiros e está localizado a sudoeste da região
norte e limita-se com os estados do Amazonas a norte, com Rondônia a oeste, a Bolívia
a sudeste e Peru ao sul e oeste. Ocupa uma área de 152.581.388 Km² (IBGE, 2010).
Até o inicio do século XX o Acre pertencia à Bolívia, mas em 17 de novembro de
1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, o Brasil recebeu definitivamente a
posse da região, que foi integrado ao Brasil como território que foi dividido em três
departamentos: Alto Juruá, Alto Purus e Alto Acre.

Em 15 de junho de 1962, foi

elevado à categoria de Estado (PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).
O clima da região é quente e úmido e a temperatura média varia entre 24°C e
27°C. As chuvas atingem o total anual de 2.100mm, com uma estação seca em
aproximadamente 3 meses do ano: junho, julho e agosto. Todo o território é recoberto
por Floresta Amazônica, a região é rica em seringueiras e isso garante ao Acre o
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primeiro lugar como produtor nacional de borracha (PREFEITURA DE CZS e UFAC,
1994).
Os principais rios, que são navegáveis apenas nas cheias (Juruá, Tarauacá,
Envira, Purus, Iaco e Acre) atravessam o estado com cursos quase paralelos e só vão
confluir fora de seu território(PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população
recenseada e estimada, no ano de 2009, o Acre tem 691.132 habitantes. No ano de
2000, 66,41% da população morava nas cidades, e 89,42% da população vivia na
capital (IBGE, 2010). No interior do estado a população vive distribuída ao longo dos
rios. A capital do Acre é Rio Branco que, segundo o IBGE, tem uma população de
305.954 pessoas. A segunda cidade do Acre é Cruzeiro do Sul (IBGE, 2010).
Na formação desta população, encontramos além dos índios, os nordestinos,
principalmente cearenses, que chegaram no período da borracha (PREFEITURA DE
CZS e UFAC, 1994).

A Cidade de Cruzeiro do Sul

A cidade de Cruzeiro do Sul dista de Rio Branco aproximadamente 710 km, pela
rodovia BR 364 (ACRE, 2009). Localiza-se à margem esquerda do Rio Juruá. Limita-se
ao norte com o estado do Amazonas, a oeste com Tarauacá, ao sul com Porto Walter e
a Leste com o Peru e os municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima (PREFEITURA
DE CZS e UFAC, 1994).
O nome da cidade de Cruzeiro do Sul tem origem da Constelação “Cruzeiro do
Sul” e a criação da Cidade foi implementada no Decreto Lei de 12 de setembro de 1904
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quando o Coronel do Exercito Nacional Gregório Thaumaturgo de Azevedo instalou a
sede provisória do município na localidade chamada “Invencível”, na foz do Rio Moa.
No entanto, no dia 28 de setembro de 1904 o mesmo Coronel, pelo Decreto n° 4,
autorizava a transferência da sede para Cruzeiro do Sul, em terras do ex-seringal
“Centro Brasileiro” (PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).
A população de Cruzeiro do Sul é formada por indígenas, nordestinos (na
maioria os cearenses), brasileiros da região sul e sudeste, por sírio-libaneses, italianos,
portugueses e alemães (PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994) mas, atualmente
encontramos também muitos peruanos e bolivianos.
Os indígenas que habitavam o Vale do Juruá eram do tronco Arawak e se
dividiam em grupos com suas denominações: Ararauas, Catuquinas, Curimas, entre
outras. Na época das explorações também encontraram as tribos Náuas, Amahuacas e
outras (PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).
Os indígenas Poianauas viviam ás margens do Rio Môa e foram catequizados e
civilizados pelo Coronel Mâncio Lima. Na época, os curumins poianauas estudavam
com seus filhos, e tinham uma relação de respeito e simpatia. Registrou-os com seu
próprio nome e com nome dos maiores vultos da história brasileira, mas sempre com a
complementação de um nome indígena, com a demonstração de respeito a
preservação das origens. Já a Tribo dos Náuas viviam as margens do Rio Juruá e a
selva no trecho onde atualmente está localizado a cidade de Cruzeiro do Sul
(PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).
Os nordestinos chegaram à região esquivando-se da seca no nordeste (IBGE,
2010) e em busca de trabalho que até então era voltado para extração da borracha,
uma vez que a região era rica em seringueiras. Não somente os cearenses, mas
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também pessoas oriundas do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas
e Pernambuco fizeram parte deste trabalho riquíssimo. Os povos sírio-libaneses,
italianos e portugueses eram comerciantes, seringalistas e agricultores e estavam
sempre presentes no meio social e intelectual (PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).
A contribuição alemã se deu em relação a religiosidade, através da Congregação
do Espírito Santo e Irmãos Dominicanos no Juruá, que foi de fundamental importância
para a organização e desenvolvimento sócio-educacional da comunidade regional
(PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).

Figura I: População de Cruzeiro do Sul/Acre. Fonte: www.cruzeirodosul.ac.gov.br

Segundo dados do IBGE (2010), a população atual de Cruzeiro do Sul é de
77.004 pessoas que são distribuídas nas regiões urbanas e rurais da cidade.
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Figura II: Catedral Nossa Senhora da Glória. Fonte: www.cruzeirodosul.ac.gov.br

Geografia / ambiente.
Com uma área de 7.925 km² (IBGE, 2010), limita-se ao Norte com o Estado do
Amazonas, ao Sul com o município acreano de Porto Valter, ao oeste com o Peru e
com os municípios acreanos: Mâncio Lima, Rodrigues Alves e a leste com Tarauacá.
A cidade é banhada pelo Rio Juruá e tem suas águas barrentas, navegáveis e
repletas de peixes, que propiciam grande base da alimentação da população. Às suas
margens encontra-se a população ribeirinha, que durante a seca, plantam feijão, milho,
batata e melancia. Neste período, somente pequenas embarcações podem trafegar,
pois o nivel do rio está tão baixo que dificulta o trânsito de balsas e barcos de maior
porte, pois ficam atracados no leito do rio (PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).
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Figura III: População Ribeirinha.
Foto by Sergio Alcoforado

Figura IV: População ribeirinha navegando no Rio Moa.
Foto by Sergio Alcoforado
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Figura V: Vista panorâmica do Rio Juruá.
Fonte: www.czs.com.br

O clima da região é equatorial quente e úmido e a temperatura média regional é
de 25°C (PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994).
Segundo Pereira (2007), os meses de maio, junho e julho formam um período de
estação cheia, quando uma grande área das partes cultivéveis está submersa,
proporcionando uma grande redução nas atividades da fase terrestre. Durante este
trimestre pode haver registro de baixas temperaturas anormais, devido à invasão de
massas polares frias na região. Este fenômeno é conhecido na região, como “friagem”.
Já o período de agosto a outubro, corresponde a estação seca, que se caracteriza por
um menor nível das águas, minimas de precipitação, máximas de insolação. É
conhecido localmente por “verão”. Neste trimestre, encontra-se um aumento da oferta
das áreas cultiváveis e portanto, intensificação das atividades terrestres, como preparo
do solo e atividades pecuárias. Os meses de novembro, dezembro e janeiro são mais
amenos, que corresponderiam ao “outono” das regiões subtropicais e temperadas.
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Nestes meses as atividades agrícolas são mais desenvolvidas. Finalmente, nos meses
de fevereiro, março e abril, existe a subida das águas, correspondente às enchentes e
ao período chuvoso. É denominado pela população regional, como “inverno”. É um
período em que as precipitações estão superiores a 250mm por mês e baixa insolação.

Economia

O extrativismo da borracha até o início do século XX era a principal atividade
econômica (PREFEITURA DE CZS e UFAC, 1994), no entanto, atualmente, além desta
atividade, também existe os agronegócios (consumo interno), comércio e administração
pública. O cultivo da macaxeira para fabricação da farinha, que é um produto muito
apreciado pelo Brasil, é a principal atividade econômica atual (ACRE, 2009).
Segundo Mendonça et al (2007), as populações tradicionais têm formas de
manejo dos recursos naturais, sem explorar os limites da capacidade de recuperação
natural. Assim, a economia regional, respeita as necessidades da população e os
limites naturais da biodiversidade.

Educação

A cidade de Cruzeiro do Sul possui 87 escolas municipais, distribuídas entre
zona rural e ribeirinha e zona urbana. Destas, 61 escolas são nas áreas rurais e
ribeirinhas e 26 na zona urbana da cidade. Em relação as estaduais, temos 03 escolas,
distribuídas pela cidade (ACRE, 2009). Encontram-se ainda algumas escolas
particulares, merecendo destaque o Instituto Orfanológico Santa Teresinha, que foi
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fundada em 1938 e hoje tem turmas de ensino fundamental e médio. Sobre o ensino
superior, a cidade possui 01 universidade federal e 03 faculdades particulares.

Figura VI: Antigo Campus da Universidade da Floresta - UFAC.
Fonte: www.czs.com.br

Figura VII: Atual Campus da Floresta - UFAC. Prédio administrativo, bloco de sala de aula, lanchonete e
vista do Igarapé.
Fonte:diário de campo engenharia florestal http://engenheirastpm.blogspot.com/2009/11/coleta-deplantas-para-montagem-de.html
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Perfil da saúde da população de CZS.

A população residente em Cruzeiro do Sul, no ano de 2009, estava estimada em
cerca de 77 mil habitantes, sendo que a maior proporção era de adultos jovens entre a
faixa etária de 20-29 anos (15.174 pessoas), seguida da faixa etária entre 5-9 anos
(10.450 pessoas) e da faixa etária de 30 a 39 anos (9.988 pessoas) (DATASUS, 2010).
A saúde na região é muito precária, embora a população conte com serviços de
saúde estadual, municipal e particular. No âmbito estadual, tem 01 hospital geral
(Hospital Regional do Juruá), 01 maternidade e 01 hospital dermatológico. No âmbito
municipal, a cidade conta com 16 Programas de Saúde da Família, dentre áreas rurais
e urbanas. A Santa Casa de Misericórdia presta atendimento particular e também tem
convênio com o SUS (ACRE, 2009). No ano de 2009 foi inaugurada uma clinica privada
que presta serviço materno-infantil.
O hospital Regional do Juruá atende não somente a população de Cruzeiro do
Sul, mas também clientes de outras cidades, como Mâncio Lima, Rodrigues Alves,
Marechal Thaumaturgo, Ipixuna, Guajará, Eirunepé, entre outras. Em algumas
situações são clientes que viajam horas de avião ou barcos ou até mesmo viajam
durante dias para conseguir o atendimento médico.
Segundo SIAB (2010), atualmente consta um total de 63.926 pessoas
cadastradas, obtendo um total de 14.967 famílias cadastradas no Programa de Saúde
da Família. A maioria da população coberta reside na zona urbana, distribuídas entre
12 (doze)

PSFs, num total de 11.793 famílias cadastradas, com 50.047 pessoas

cadastradas . Ao passo que a população coberta da zona rural é de 13.879
pessoas,com 3.174 famílias cadastradas, distribuídas em 4(quatro) PSFs.
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Figura VIII: Hospital do Juruá.
Fonte: www.czs.com.br

Contudo, existe uma precariedade na região principalmente devido a ausência
de serviços especializados. Em determinados momentos, a cidade recebe a visita de
alguns médicos especializados, ora oferecidos por órgãos públicos ou com serviços
particulares para prestar atendimentos à população. Estes permanecem poucos dias na
cidade, e com isso, a demanda é muito grande, o que faz com que os pacientes
enfrentem longas filas para conseguir o atendimento aos especialistas.
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Figura IX: Equipe Itinerante (Marinha do Brasil) no Rio Juruá.
Fonte: www.czs.com.br

Existem casos de pacientes que não podem ser assistidos no município devido a
complexidade dos casos clínicos ou cirúrgicos e, portanto, são encaminhados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) para Tratamento fora de domicilio (TFD). Habitualmente
são transferidos para as cidades de Porto Velho, Rio Branco, Manaus e dependendo do
caso, até para cidades das regiões centro oeste e sudeste do Brasil.
No tocante às condições habitacionais, uma grande parte das residências não
dispõe de abastecimento de água, coleta de lixo e tratamento de esgoto sanitário.
Segundo IBGE (2010), no ano de 2000, 27,1% dos moradores dispunha de rede geral
de abastecimento de água, 51,2% possuía poço ou nascente em suas propriedades e
21,7 % possuía outra forma de abastecimento de água.
Em relação ao tipo de instalação sanitária, apenas 1,9% possuía rede de esgoto.
A grande maioria (44,9%) usava fossa rudimentar e 21,5% não tem instalação sanitária.
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Sobre o destino do lixo, 33,6% dos moradores, queimam o lixo em sua propriedade, ao
passo que 29,9% joga o lixo a céu aberto e somente 23,6% dos moradores têm seu lixo
coletado.

Figura 10: Vista panorâmica de uma comunidade de Cruzeiro do Sul.
Fonte: www.czs.com.br

Segundo Acre (2009), no município existem grandes e graves desigualdades
sociais e econômicas entre grupos, pois a maior parte das pessoas vive em condições
precárias de saneamento, renda, trabalho, o que não permite ter acesso a bens
essenciais.
Em relação à mortalidade infantil, o município apresentou em 2007, 32 óbitos
para 1000 nascidos vivos, já em 2004 esse índice era de apenas 12 óbitos para 1000
nascidos vivos. As causas mais comuns de mortes são: desnutrição, doenças
infecciosas, como diarréias e pneumonias. (ACRE, 2009).
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De acordo com o Acre (2009), a taxa de mortalidade infantil decresceu nos
últimos anos devido aos programas do Ministério da Saúde, como o Programa de
Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da Família, implementação de
ações como vacinação, Terapia de reidratação oral e promoção do aleitamento
materno.
Segundo Acre (2009), um indicador respeitável para avaliar a qualidade de vida
de uma dada população e dos serviços de atenção à saúde é o índice de mortalidade
materna, que município é considerada baixa, uma vez que

no ano de 2006, foi

registrada uma taxa de apenas 01 morte por 2.057 nascidos vivos. Ressaltam ainda
que o município tem 80% de cobertura de pré-natal. Dentre as causas de morte entre
homens e mulheres destacam-se as doenças ao sistema cardiovascular, atingindo mais
as pessoas do sexo feminino; ao passo que as mortes por causas violentas atingem
mais os homens jovens e adultos. Dentre as causas violentas destacam-se os
acidentes de trânsito, homicídios e suicídios.
A cidade tem um número considerável de casos de acidentes por animais
peçonhentos, envolvendo principalmente serpentes e aranhas. De acordo com
DATASUS (2010), somente em 2009 foram notificados 91 casos de acidentes, e ainda
temos que considerar os casos que não são notificados, pois habitualmente a
população somente busca o atendimento de saúde, quando envolve animais venenosos
ou existe uma complicação proveniente do acidente.
A malária é uma doença endêmica na região. Mas embora os números de casos
estejam diminuindo, o quadro epidemiológico da malária no Brasil ainda é preocupante
nos dias atuais. O maior número de casos de malária no Brasil concentra-se na área da
Amazônia Legal e o Plasmodium vivax é o maior responsável, com 90% dos casos. No
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entanto, a transmissão pelo Plasmodium falciparum é a mais grave e letal. A sua
transmissão ocorre através da picada de fêmeas infectadas de mosquito do gênero
Anopheles, e o mais importante é o Anopheles darling. Seus criadouros preferidos são
locais com água quente, limpa, protegida com sombras e de baixo fluxo (BRASIL,
2010).
No estado do Acre no ano de 2006 houve um aumento considerável no número
de casos de malária, com 93.863 pessoas infectadas. Já no ano de 2007 foram
notificados 51.278 casos e em 2008 registrados 27.704 casos (DATASUS, 2010). No
ano de 2009, no município de Cruzeiro do Sul, segundo DATASUS (2010), foram
realizados 251.891 exames para detecção da malária, e destes, 16.172 tiveram
resultado positivo. O controle vetorial é uma importante ação desenvolvida pelos
agentes de endemias, que visitam as residências nas áreas rurais e urbanas, fazendo a
detecção, eliminação, acompanhamento e tratamento da malária vivax ou falciparum
(ACRE, 2009).
Outra doença importante na região é a Hanseníase. No estado do Acre, a
hanseníase se estabeleceu no inicio do século XX juntamente com as correntes
migratórias do ciclo da borracha (KLEIN, 2002) e, segundo Silveira et al (2009) nos
últimos anos houve uma diminuição na prevalência de Hanseníase no estado do Acre.
No entanto, de 2008 a 2009 foram constatados 33 novos casos da doença em Cruzeiro
do Sul; e para Martelli et al (2002), a redução da prevalência da doença não foi
acompanhada pela diminuição da detecção de casos novos, demonstrando que
somente a prevalência não é um bom indicador para o controle desta doença, e que a
estratégia da eliminação não está sendo eficaz no bloqueio da hanseníase,
colaborando portanto para a permanência da endemicidade da mesma.
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Sobre a hepatite viral, Cruzeiro do Sul, teve no ano de 2009, 146 casos
confirmados, sendo 3 casos de hepatite A, 115 casos de hepatite B e 4 casos de
hepatite C (DATASUS, 2010). Sabe-se que é uma doença provocada por diferentes
agentes etiológicos, com grande afinidade pelo tecido hepático. Na hepatite A, a
principal via de contágio é a fecal-oral, através do contato entre humanos, ou através de
água e alimentos contaminados. Já a hepatite B, que foi a mais incidente, a
transmissão se dá por via parenteral, via sexual e também a transmissão vertical (mãefilho), sendo, portanto considerada uma doença transmissível. No caso da hepatite C,
sua transmissão é principalmente por via parenteral, sendo consideradas populações
de risco os indivíduos que receberam hemotransfusão ou transfusão de hemoderivados
no período anterior ao ano de 1993, usuários de drogas intravenosas e inclusive
profissionais que manipulam sangue que não obedecem as normas de segurança
(BRASIL,2005).
De acordo com o DATASUS (2010), sobre a Tuberculose pulmonar, no ano de
2009 foram confirmados 30 casos. Houve uma pequena diminuição no número de
casos confirmados, uma vez que no ano de 2007 foram notificados 40 casos e no ano
de 2008 com 39 casos. É uma doença que teve no ano de 2009, uma incidência maior
nas faixas etárias de 25 a 34 anos , com 10 casos, seguindo as faixas etárias de 15 a
24 anos e 45 a 54 anos, com 6 casos em cada faixa etária.
Para Moreira et al (2004), embora no estado do Acre também exista o Programa
de Controle de Tuberculose, que é responsável por ações como busca, descoberta e
tratamento da doença, fatores como condições de vida precárias, o desemprego, a
deterioração dos serviços de saúde são fatores que não permitem um alcance total na
atuação do programa. Em todo o estado, são muitos casos de abandono do tratamento,
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o que propicia um fator agravante para a proliferação da doença e surgimento de
bacilos resistentes.
Destarte, o perfil da saúde do município mostra que existem inúmeras
desigualdades sociais, econômicas entre os grupos e que maior parte das pessoas
vivencia condições precárias de habitação, saneamento, renda e trabalho,que não lhes
permite ter acesso a bens essenciais e proporcionar melhores e dignas condições de
vida (ACRE, 2009).

Alimentação

As cheias do Rio Juruá, ocorrem nos meses de dezembro a abril, no entanto, no
período das secas as terras expostas a população servem de plantio para feijão, milho,
melancia, abóbora, batata, macaxeira, etc. Entre os meses de junho a setembro,
ocorrem as piracemas e numerosos cardumes sobem as águas e peixes como
sardinha, piau, pacu, mandi, matrinchã, curimatã, surubim, tambaqui e os tracajás e
tartarugas servem de alimento à parte da população (PREFEITURA DE CZS e UFAC,
1994), principalmente aos mais carentes, que não têm oportunidade de comprar outros
tipos de alimentos.
No entanto, uma determinada parte da população tem acesso à alimentos como
frango, frutas que não são da região (maçãs e uvas), legumes (batatas, cenouras,
chuchus) e outros que dependem do transporte aéreo para chegarem à cidade,
tornando-se muito caras e inacessíveis a população mais carente.
Já a carne bovina de segundo corte tem um valor um pouco mais acessível
devido à existência de algumas fazendas na região, o que para algumas pessoas torna-
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se de fácil consumo, contudo, o peixe e a farinha permanecem sendo os alimentos mais
acessíveis à população.

Cultura

No mês de agosto, é comemorado o Novenário de Nossa Senhora da Gloria.
Durante uma semana, a cidade se dedica à festa em comemoração a referida Santa.
Neste período, vários comerciantes provenientes de cidades próximas vão à Cruzeiro
do Sul para negociar seus produtos. A população, acostumada com os altos valores
das mercadorias vendidas durante todo o ano, se envolve com a aquisição dos
produtos com preços mais acessíveis em decorrência da abertura da estrada e,
conseqüentemente, a chegada dos comerciantes para a festa. Contudo, o ponto
principal do Novenário são as missas e a procissão em homenagem à Santa, que é a
padroeira da cidade.
Além dos evangélicos, existe na região as religiões da floresta. A União do
Vegetal (UDV) e o Santo Daime são práticas espiritualistas que em seus cultos, têm o
ritual da "ayahuasca" (SHANON, 2003). Entre os indígenas da região também
acontecem as práticas xâmanicas com o mesmo ritual.
A população tem vários hábitos, costumes e crenças para viver na cidade. Para
evitar contrair malária, algumas pessoas acreditam que não se deve ingerir manga, pois
associam a ingestão da mesma ao desenvolvimento da doença.
Contrariando tal premissa, Costa (2003) defende que a ingestão desta fruta é
necessária, pois é rica em vitaminas A,C, complexo B e minerais, além de possui
enzimas e co-enzimas que são importantes ao metabolismo celular. A ingestão da
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manga é importante no cotidiano, pois restabelece as reservas do organismo, previne a
hipovitaminose, previne o escorbuto e anemia, é depurativa do sangue e é essencial a
várias funções do organismo.
Somente alguns sujeitos apresentam as condutas corretas para prevenção da
malária, como uso de repelentes, de cortinados e telas para evitar o acesso ao
mosquito, evitar permanecer nos arredores dos igarapés pelo período vespertino. É fato
que as equipes da saúde, da educação e os agentes das endemias orientam a
população quanto a real forma do cuidado, mas percebe-se que existe uma cultura em
relação a tal situação.
Quando existe alguém com alguma lesão de pele, seja qual for o tipo, a
população evita ingerir comidas reimosas (gordurosas). Não ingerem por exemplo carne
de porco e de paca, pois dizem que a gordura existente nestas carnes dificulta a
cicatrização. Não ingerem também o peixe “de couro”, que para a população, é o peixe
que apresenta uma quantidade maior de gordura, além de ser um peixe que apreende
sujidades existentes no rio, proporcionando assim, a inflamação das feridas e o prejuízo
na cicatrização.
No entanto, para Costa (2003), os peixes são alimentos que contém proteínas de
alto valor biológico, assim como vitaminas, minerais e gorduras essenciais. É uma
carne de fácil digestão e fornece aproximadamente 10% da quantia necessária de
vitaminas A, D,B1,B2 e B3.
Ainda existem na região, pessoas que fazem uso da medicina popular, usando
plantas, cascas de árvores, ervas para fazer chás, cataplasmas, compressas; e também
óleos naturais usados para além de tratar suas feridas, também para prevenir ou tratar
doenças. Segundo a população existem vários benefícios oriundos desta terapêutica.
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As plantas são usadas com fins medicinais baseadas no conhecimento empírico,
popular, e são muito consideradas. Barbosa et al (2004) cita que estes saberes devem
ser compreendidos ao invés de combatidos pelas equipes de saúde, pois auxiliam no
processo do cuidado.
Através do contato com a população, conheci o uso da “Vacina – do - sapo”.
Alguns homens e mulheres que não vivem na floresta vão até a aldeia Katukina que fica
na BR 364, em buscada referida vacina. Estes dizem que esta previne contra doenças
como malária, hipertensão arterial, melhora o funcionamento cardiocirculatório. Para os
indígenas, a vacina elimina os “maus espíritos” e o “panema” que é a má sorte. A
vacina do sapo é realizada pelos índios que ao pegarem o anfíbio Kambô (Philomedusa
bicolor),

removem

delicadamente

uma

substância

encontrada

em

sua

pele,

posteriormente fazem pequenos pontos de queimaduras na pele dos indivíduos com
um cipó e na

região queimada aplicam a substância extraída do anfíbio.

Imediatamente, as pessoas desenvolvem reações que variam desde vômitos, sudorese,
lipotímia e já ouvi casos de mulheres que referiram convulsão.
Na realidade, esta prática está sendo estudada por pesquisadores e, segundo
Bernarde e Santos (2009), na pele do kambô encontram-se peptídeos que tem
atividades antimicrobianas. No entanto, segundo o autor citado, a Anvisa proibiu
propagandas que afirmem que a vacina do sapo “serve pra tudo”, pois até o momento
não existem comprovações científicas garantam sua qualidade e eficácia e que ainda
estão sendo desenvolvidos estudos para analisar seus efeitos.
Assim constatamos que a Cidade de Cruzeiro do Sul é uma região rica em
diversidade social, biológica e cultural. Seus costumes, suas crenças devem ser
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conhecidos, valorizados e compreendidos, pois têm um sentido para o povo que lá
reside, denotando uma importância no contexto acriano e assim por dizer, brasileiro.
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CAPÍTULO III: APRESENTANDO OS RESULTADOS.
O Cenário da Pesquisa

A unidade básica de saúde Dr. Abel Pinheiro localiza-se no bairro Formoso, no
município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. Desenvolve a Estratégia de Saúde da
Família (ACRE, 2009) e atende um quantitativo de 1013 famílias, oferecendo consultas
de enfermagem, médicas, odontológicas, realização de curativos, imunizações, teste do
pezinho e testes para detecção de malária. Além dessas atividades também há
acompanhamento domiciliar através de visita domiciliar da equipe da unidade as
residências dos clientes, muitos em áreas de difícil acesso.
Para o Departamento de Atenção Básica (2000), o Programa de Saúde da
Família representa uma estratégia que possibilita reverter a forma atual de prestação de
assistência, centrada na doença, permitindo a promoção da qualidade de vida e a
intervenção de fatores que a colocam em risco. Caracteriza-se, portanto pelos
princípios de equidade, universalidade e integralidade das ações.
Segundo Saito (2008), suas diretrizes são desenvolvidas através da
implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde que
desenvolvem ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação e na
manutenção da saúde da comunidade.
As ações têm o foco na inversão da hegemonia do modelo médico assistencial
e como diferencial, o trabalho em equipe, possibilitando potencializar os recursos e
viabilizar ações com abordagens distintas para os diferentes contextos dos locais e
regiões (SAITO, 2008). O Departamento de Atenção Básica (2000) defende que a
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relação de trabalho deve ser baseada na interdisciplinaridade, estimulando a
permanente comunicação horizontal entre os componentes da equipe.
No entanto, na fala do técnico de enfermagem, percebe-se a tentativa de
realizar a comunicação entre componentes da saúde, mas não somente a equipe, e sim
outros órgãos como o Conselho Regional de Enfermagem e médicos particulares:
É... no momento em que eu começo a fazer o curativo dele, começou com
aquela lesão, e aquilo ali foi aumentando e aquilo ali foi me preocupando né (...)
Primeiramente, eu chamei as pessoas mais, como eu vou te dizer, mais
experientes do que eu, pra avaliar: enfermeiro e até o Conselho veio observar
aquele procedimento. Ficaram de ver com órgãos competentes pra ajudar o
senhor. No caso, não foi feito nada. É, eu consegui falar com o Carlos
pessoalmente e indicar ele, e pediu pra ir ao médico particular. E ele foi. E...
com o médico particular ele conseguiu fazer cirurgia mais rápido possível e
após isso aí ele retornou ao posto.

Contudo, neste caso, percebe-se a falta da interdisciplinaridade na assistência,
uma vez que na unidade existe médico que poderia ter sido acionado para examinar
melhor o cliente e sua ferida, e talvez adotar a melhor terapêutica, ou então encaminhar
a outro profissional em um serviço público, como o hospital, evitando prolongar e onerar
o tratamento para o cliente.
Destarte, existem situações em que a comunicação é desenvolvida, e quando o
enfermeiro apresenta dúvidas, encaminha o cliente ao médico que atende na própria
unidade, ou então encaminha o cliente ao Hospital Regional, como no próprio relato do
enfermeiro Marcos:
Na maioria das vezes, o técnico de enfermagem me chama pra avaliar as
feridas e quando há uma necessidade de encaminhar o paciente pro médico,
pro pronto socorro, pra avaliar melhor a ferida, a gente encaminha. Quando
não, a gente mesmo cuida do, da ferida do paciente aqui mesmo no, na
unidade básica de saúde, né... com os materiais que a gente tem na unidade.

O quantitativo de profissionais que atua na Unidade segue a recomendação do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) e é: 01 enfermeiro, 01 médico, 01 dentista, 01
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auxiliar de consultório dentário, 01 técnico de enfermagem, 03 agentes comunitários de
saúde. Existe também uma equipe de técnicos em endemias que realiza os exames
laboratoriais para detecção da malária.
Para Brasil (2006), cada equipe deve ser composta por no mínimo, um médico
de família, um enfermeiro, 1 auxiliar ou técnico de enfermagem e 5 a 6 agentes
comunitários de saúde; já os dentistas, fisioterapeutas e psicólogos, poderão ser
incorporados de acordo com as necessidades e características dos serviços locais de
saúde. Cada equipe é responsável pelo acompanhamento de no máximo 1000 famílias
ou 4500 pessoas que habitem ou trabalhem no território de encargo da Unidade de
Saúde.
Nesta unidade básica de saúde, o enfermeiro além de coordenar o serviço na
unidade, presta assistência no ambulatório de curativos, na sala de imunização,
desenvolve as consultas de pré-natal, Prevenção de Câncer de Colo Uterino (PCCU),
supervisiona o técnico de enfermagem e acompanha os agentes comunitários de saúde
nas visitas domiciliares. Já o médico atende a clientela inclusive focando dentre outros,
os agravos como o Diabetes Melittus e a Hipertensão Arterial, também prestando
assistência no domicilio quando necessário.
O dentista desenvolve ações de prevenção, promoção, diagnóstico, cura e
reabilitação de saúde bucal. O técnico de enfermagem presta assistência sob a
supervisão do enfermeiro, com ações como aferição de sinais vitais, medida
antropométrica, realização de curativos, administração de medicamentos e vacinas,
visita domiciliar. Já a equipe de agentes comunitários de saúde é composta por
pessoas que fazem a ponte entre a comunidade e a equipe de saúde, pois pelo fato de
fazerem parte da comunidade, conhecem as pessoas e suas necessidades.
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A equipe de endemias (agente) atua realizando testes sanguíneos laboratoriais
para diagnóstico de malária, e também visitas domiciliares para orientação da
população e detecção precoce de larvas do mosquito transmissor da malaria
(Anopheles) e da dengue (Aedes Aegypti), problemas comuns na região.
A equipe de enfermagem, junto com os médicos e agentes comunitários de
saúde, costuma realizar a visita domiciliar aos clientes impossibilitados de comparecer a
unidade. Esta visita tem o intuito de cuidar e acompanhar mais continuamente os
clientes que estão em sua área de cobertura.
O fluxograma de atendimento na UBS consiste em: o cliente que deseja consulta
médica ou de enfermagem, necessita ir a unidade de saúde nos dias de segunda feira,
quando são liberadas as senhas para o atendimento semanal. Para tal, primeiramente
se dirige ao setor de recepção, ao qual adquire sua senha, é orientado quanto ao dia da
consulta e retorna a sua residência.
No dia da consulta, pega a sua ficha de atendimento e em seguida é orientado
pela recepcionista a permanecer próximo da sala de pré-consulta. Na pré-consulta, o
técnico de enfermagem solicita a presença do cliente e faz uma sucinta anamnese e
aferição da pressão arterial, do peso e altura. Em seguida é encaminhado com os
dados registrados na sua ficha ao consultório do profissional que irá atendê-lo. Em
casos de consulta odontológica, adquire sua ficha de atendimento e como nas outras
consultas, dirige-se ao consultório para ser atendido pelo dentista. Nos demais
atendimentos, como realização de curativos, imunização e exames laboratoriais para
diagnostico da malaria, o cliente busca o serviço sem necessariamente passar pela
recepção, e pela triagem, encaminhando-se diretamente ao setor especifico. Na sala de
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imunização, na maioria das vezes, o atendimento é desenvolvido pelo técnico de
enfermagem da unidade.
No ambulatório de curativos da unidade, são atendidos os clientes com os mais
variados tipos de feridas, incluindo as pós-operatórias, as úlceras venosas, arteriais,
mordeduras

de

animais

domésticos

e

peçonhentos,

acidentes

de

trabalho,

automobilísticos entre outras. Em geral, neste ambulatório, é realizado por mês cerca
de 100 curativos.
Os clientes que buscam o procedimento do curativo, normalmente vem de suas
residências e, em alguns casos, são orientados pelo médico a procurar o serviço da
unidade básica de saúde para o tratamento/acompanhamento. Neste setor, também é o
técnico de enfermagem quem realiza os procedimentos do curativo. Na maioria das
situações, este avalia e decide como tratar a ferida. Em casos mais específicos, como
retirada de pontos cirúrgicos, presença de processo inflamatório e/ou sinais de
infecção, feridas de grande dimensão, ele solicita a presença do enfermeiro para
avaliação e orientação quanto aos procedimentos necessários.
Em relação ao espaço físico, o ambulatório constitui-se de uma sala que mede
aproximadamente 20 metros quadrados, possui uma janela e uma porta que dá acesso
ao pátio da unidade. Contém 01 maca, 01cadeira, 01 escadinha, 01 equipo de soro, 01
lixeira, 01 banco, 01 pia com duas cubas retangulares, 01 estufa e 01 carrinho de
curativos, materiais de consumo, como gazes, almotolias com soluções, esparadrapos,
medicamentos, entre outros.
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A busca do atendimento na unidade...

A busca pelo atendimento na unidade de saúde é mais freqüente no período
matutino e, desta forma a demanda de atendimentos é maior nesta ocasião. Nos dias
de segunda-feira eles costumam chegar à unidade antes das 7 horas da manhã devido
à liberação de fichas para o atendimento ambulatorial semanal. Nos demais dias da
semana chegam à unidade de saúde por volta das 7 horas para as consultas, uma vez
que a mesma ocorre por ordem de chegada. Já os membros da equipe de enfermagem
costumam chegar em torno das 7:30 horas, momento em que inicia o atendimento na
unidade. No entanto, os clientes que buscam o ambulatório de feridas só procuram o
atendimento após as 8 horas e, raramente, vão a unidade após o horário do almoço,
pois a população tem o hábito de resolver situações particulares pelo período da
manhã, período este em que o sol está mais brando.
Rotineiramente, os clientes em busca do procedimento de curativo, vão
diretamente ao ambulatório e somente adentram ao setor, quando tem o profissional
responsável. Ao chegar próximo à porta, questionavam pelo “moço do curativo”,
“homem do curativo” e se o mesmo não se encontrar, os clientes retornam ao corredor,
ou permanecem pelo pátio da Unidade, aguardando o mesmo se dirigir ao setor.
Com isso, são solicitados a aguardar o atendimento, pois o técnico de
enfermagem que atua no ambulatório de feridas, também atende aos clientes na
imunização, teste do pezinho, pré-consulta para atendimento médico e de enfermagem;
e isto aumenta o tempo de espera para ser atendido e receber o cuidado requerido.
Isto foi evidenciado na fala do técnico José:
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Gostaria de ter tempo. Na maioria das vezes eu chego aqui no ambulatório, o
paciente tá esperando mais de 1 h. Porque eu tenho que fazer triagem pra
médico, tenho que fazer teste do pezinho, tenho que fazer vacina, e tenho que
fazer tudo (ênfase).Triagem pra enfermeiro.

Devido ao tempo de espera, alguns clientes demonstravam ansiedade,
sacudindo os pés, tremendo as pernas, olhando diretamente para o local onde o
profissional se encontrava. Entretanto, observei que alguns clientes quando não podiam
ser atendidos por algum motivo que julgavam injusto e não eram devidamente
orientados, saiam reclamando e questionando o serviço do posto de saúde. No entanto,
se fossem atendidos, mudavam o comportamento, tornando-se sorridentes e mais
tranqüilos.
Contudo, de acordo com (BRASIL, 2006), o atendimento assistencial realizado
em uma unidade básica de saúde, que desenvolve a Estratégia de Saúde da Família
(ESF) deve ser diferente do modelo centrado na doença, sendo voltado à integralidade,
equidade e universalidade das ações e para que a assistência tenha resolutividade o
atendimento deve seguir à demanda espontânea. Assim, vê-se que o atendimento
desenvolvido pela unidade básica em questão, não é compatível ao perfil preconizado
pelo Ministério da Saúde, uma vez que este fluxograma de atendimento é voltado para
o modelo antigo, no qual o cliente enfrentava filas, recebia senhas e agendava a
consultas.

A recepção do cliente e o atendimento pelo profissional de enfermagem...

Ao recepcionar os clientes no ambulatório, na maioria das vezes, o enfermeiro e
o técnico de enfermagem direcionavam o olhar primeiramente para o local do curativo.
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Se fosse o primeiro contato com o cliente, imediatamente questionavam sobre a ferida,
perguntando se a ferida já estava “fechando”, se o “pus” tinha diminuído e atentando
para o nome do cliente, a posteriori. Quando previamente conhecia o cliente, o
chamava pelo nome, mas sempre priorizando e focalizando a atenção à ferida.
No ambulatório, o cuidado é desenvolvido de uma forma a priorizar o
desenvolvimento da terapêutica tópica, do acompanhamento da cicatrização e do
desenvolvimento do procedimento da técnica do curativo, em detrimento do paciente
como um ser que tem necessidades e que tem um cotidiano próprio.
Neste sentido, Castro (2008) afirma que é importante que o profissional tenha
atenção com o cliente, pois os profissionais ficam atentos a realização da técnica e se
esquecem que existe uma pessoa que precisa ser considerada no processo, portanto a
ação do cuidado deve ser focalizada mais na pessoa e não apenas no cuidado de sua
doença ou nos equipamentos.
Em seguida, o cliente se acomodava sozinho na maca, subindo por meios
próprios ou sentava-se à cadeira, enquanto o profissional mantinha a atenção no
preparo do material a ser usado no curativo.
Logo após a organização do material a ser usado, o técnico de enfermagem ou o
enfermeiro iniciava o procedimento, posicionando os materiais ao lado do paciente,
sobre a maca ou sobre a bancada. Em seguida, retirava o curativo sujo, antigo e
desprezava na lixeira. Iniciava a limpeza da ferida e aplicava a solução que segundo
ele, era adequada à lesão. De acordo com a localização, protegia com gazes e
esparadrapo ou ataduras de crepom, sem, no entanto fazer qualquer orientação mais
especifica sobre a ferida e os cuidados com a mesma.
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As práticas do cuidado da equipe de enfermagem e dos clientes com feridas
As práticas desenvolvidas pela equipe de enfermagem foram aprendidas durante
a formação profissional necessitando ser analisadas previamente e desenvolvidas de
acordo com as necessidades e a realidade do cliente, sem desvalorizar a sua
importância científica que embasam sua execução. No entanto, as práticas
desenvolvidas pelos clientes foram transmitidas pelos profissionais ou então
transmitidas de geração em geração e tem uma importância significativa na vida do
cliente com feridas.

Os Clientes, as feridas.

Além de valorizar o ser humano com suas complexidades e necessidades é
preciso conhecer seu cotidiano, sua realidade e também deter conhecimentos sobre os
tipos de feridas, o processo de cicatrização e os tratamentos, os quais são pontos
imprescindíveis para prestar um cuidado adequado a esse clientes.
Os clientes que buscam o ambulatório normalmente vêm realizar o curativo ou
pegar os materiais para a realização do mesmo no seu domicílio. Habitualmente
chegam pelo período da manhã, cuja demanda é maior. Eles apresentam os mais
variados tipos de feridas, predominando as feridas operatórias, feridas ocasionadas por
arma branca, provenientes de processos alérgicos e picadas de insetos, escoriações e
traumatismos provenientes de acidentes automobilísticos e feridas infectadas.
A ferida é qualquer lesão que proporcione uma solução de continuidade na pele
e tem diversas causas: trauma, isquemia, pressão e intencional, como a cirurgia. Mas,
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para que a ferida cicatrize é necessário que uma serie de estágios complexos,
sobrepostos e interdependentes ocorram. Estes estágios são: a inflamação, a
reconstrução, a epitelização e maturação (DEALEY, 2001).
Caso haja um comprometimento de um destes estágios, o processo de
cicatrização fica prejudicado fazendo com que a ferida aumente em sua extensão e
profundidade e impeça sua evolução positiva.
É importante citar que, para que uma ferida cicatrize, vários fatores estão
envolvidos, dentre eles: a conservação dos cuidados físicos, psicológicos e espirituais.
Os físicos envolvem a manutenção de uma ambiente seguro, diminuindo o risco de
infecção, priorizando atenção à idade, estado nutricional, problemas socioeconômicos e
riscos especiais, como o uso de determinadas drogas (imunossupressoras) e
irradiação. Os psicológicos envolvem o medo e desamparo, já os cuidados espirituais
envolvem o amor e relacionamento, significado e propósito e necessidade de perdão
(DEALEY, 2001).
Contudo, existem clientes que são acompanhados pela equipe em sua
residência, por estarem impossibilitados de comparecerem à unidade de saúde. Estes,
por vezes têm dificuldade de deambular, são acamados ou apresentam alguma
complicação da cicatrização e, portanto, o enfermeiro juntamente com o técnico de
enfermagem e o agente comunitário de saúde dirigem-se a residência dos mesmos
para realizarem o cuidado. Levam consigo materiais e soluções da UBS que
consideram necessários para realizar o procedimento.
Segundo Ohara e Ribeiro (2008, p. 115), a assistência domiciliar é uma atividade
desenvolvida desde o século XVIII e atualmente é uma estratégia de atenção à saúde
desenvolvida no Programa de Saúde da Família (atual Estratégia de Saúde da Família-
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ESF) cujo objetivo é de promover e prevenir a saúde, assistindo o paciente no seu
próprio domicilio.
De acordo com Brasil (2007), este atendimento no domicilio foi estendido aos
portadores de doenças crônicas, pacientes dependentes e com outros agravos.
Acatando o preconizado, a equipe (enfermeiro, técnico e um agente comunitário
de saúde) informou que precisava fazer uma visita domiciliar a uma senhorinha que fez
uma laparotomia e que precisava de curativo em casa. Após a chegada da equipe em
sua residência, a cliente deitou-se na cama e se protegeu com um cobertor que estava
à beira da mesma. O enfermeiro e o técnico organizaram o ambiente para realizar o
procedimento. O quarto era pequeno, com uma cama e uma cômoda. Havia um
ventilador sobre a cadeira que foi retirado para colocar a caixa de inox de curativos que
a equipe levou junto a almotolia de soro fisiológico.
Além destes clientes que comparecem à unidade e os que são acompanhados
no domicilio, também existem os que buscam a unidade para acompanhamento
somente enquanto a lesão encontra-se comprometida; ou em casos de feridas
operatórias, ainda que durante a permanência da sutura.
Com a evolução positiva da lesão, e a possibilidade de se auto-cuidar com o uso
dos saberes e das práticas da medicina popular, deixam de procurar o serviço
profissional de saúde e seguir as orientações da equipe. Somente retornam ao
tratamento oferecido pela instituição se houver um agravamento da evolução cicatricial.
A não continuidade do tratamento no ambulatório é evidenciada na fala do
técnico de Enfermagem José:
(...) eles somem, às vezes eles somem. Faz um, dois curativos e somem, às
vezes eu não chego a terminar o processo de cicatrização dos pacientes.
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E ao atender outro paciente, o referido técnico relata:
Eu fiz o curativo aqui, e eu orientei pra que ele não mexesse. Quando ele
chegou lá fora, eu tenho uma surpresa: ele tirou o curativo (...)

Kreutz et al (2003) afirmam que muitas vezes o tratamento orientado pelos
enfermeiros não é totalmente seguido e que os clientes usam de terapêuticas próprias,
como as medicina popular para cuidarem de si ou então a complementam à medicina
oficial.
Neste contexto, destaca-se o sistema profissional e o sistema popular de saúde
apontado por Leininger (1985). O sistema de saúde profissional se ampara nas ações
desenvolvidas por profissionais da área que usam os conhecimentos científicos para
prestar os cuidados, ao passo que o sistema popular é o não-profissional e oferece
serviços de cuidado ou cura tradicionais, em casa, com a participação da família e
vizinhos. Assim, quando o cliente percebe que existe possibilidade de se cuidar no
próprio domicilio, sem o acompanhamento do sistema profissional, passa a usar dos
saberes e práticas populares para tratar suas doenças.
O técnico de enfermagem José relata sobre os cuidados que os clientes têm no
domicilio:
Às vezes você se surpreende que a maioria das vezes eles usam remédio
caseiro, em casa, né? Eles têm é... mastruz, carvão, no caso de machucado,
você vai perguntando... Se eles tem uma lesão, ou entorce em casa, aí eles
pegam, carvão, machucam (faz o gesto), misturam mastruz, pôem na atadura e
aí, enfaixam no local. Aí, você pergunta pra que que é aquilo, aí eles falam que
é melhor do que, ir pro hospital, que "sara" mais rápido, tendeu? Tudo isso você
pergunta. É usa, usa o capim, às vezes, esse capim santo pra fazer o remédio
em casa, tudo isso. Aí você vai perguntando, como eles cuidam em casa né? A
pomada às vezes eles descartam, é você vai perguntando, que é como é que
tava é... cuidando daquele curativo, e eles vão falando: que "nós" usamos
remédio caseiro, que é tudo mais em casa.

Sobre o acompanhamento de um cliente com Leishmaniose, o técnico José cita:
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(...) teve um paciente que eu tive aqui no bairro, com leishmaniose. E o médico
receitou quarenta doses de glucantil. Ele vinha fazer a injeção, mas não fazia
curativo. Ele fazia curativo em casa, com... como ele falou o nome do mato??
Ele falou o nome do mato, mas agora eu não lembro, falou o nome do mato lá.
Por conscidência nas últimas doses das vacinas, a lesão estava fechada.

A Leishmaniose Tegumentar é uma doença infecto-parasitária que acomete o
homem, causada por várias espécies de protozoários do gênero Leishmania e constitui
um problema de saúde publica. É uma patogenia de alta incidência que pode
determinar lesões destrutivas, desfigurantes e incapacitantes. A doença é definida pela
presença de lesões exclusivamente na pele. A lesão primária é única e com a evolução
observa-se um polimorfismo de lesões. São freqüentes ulcerações com bordas
elevadas, enduradas e o fundo com tecido de granulação, configurando a lesão com
borda em moldura. A droga de escolha é o antimoniato de N- metilglucamina, por via
Intra-muscular ou endovenosa e as lesões ulceradas podem sofrer contaminação
secundária, o que exige cuidados locais (GONTIJO e CARVALHO, 2003).
Rodrigues (2006, pág. 84-85), compreende que as diferentes culturas usam
distintamente das mais variadas formas de banhos, fumigações, massagens, técnicas
cirúrgicas, de curativo, e de ritos mágicos; e que as doenças e suas causas, assim
como as práticas curativas e de diagnóstico constituem partes complementares dos
universos em que vivem.
No tocante a pratica de cuidado às feridas, uma grande quantidade de clientes,
citou o cuidado relacionado à antissepsia e proteção, tendo que realizar a lavagem da
ferida e proteger com uma cobertura:
Rapaz, primeiramente, si fô uma abertura assim (aponta para lesão), pega
água, água corrente, sabão, aí enfrega, fica passano um pano,ou mesmo a
mão limpa até tirá aquele sabão (Cliente Júlio.)
(...) Cobre, pois é, com "paradapo", ai todo dia agente lava, a gente lava, e
torna a passar aquele remédio (...) (Cliente Eliete.)
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A gente lava cum água, cum água, como é... água de poço, que hoje a gente
usa, de poço, poço artesiano, a minha água não é encanada, não tem, não usa
mais água de igarapé, tudo é água de poço. Então, lava e passa aquele, é...
como é que se chama? Mercúrio, e a gente passa né?... Quando a gente tem, a
gente passa assim.(Cliente Homero.)
Ó, é muito difícil, cara, a gente não tem um material pra fazer um curativo de
nada. Tão, o que a gente usa caseiro quando a gente tem, é álcool ou então
água de sal. Se pru acaso alguém cortou né, e, não tem assim pra gente outra
coisa, então pra gente fazer, que a gente tem um álcool em casa a gente lava
né? Aquilo ali com um álcool esfrega, né sabão também, depois, depois no
ferimento, vamu supô, cortô, e aí, ninguém costura, porque não tem como
costurá, fica aberto lá. E aí só pra gente ter o cuidado de ta lavando né? Todo
dia, a gente lava com sabão mesmo. Não tem outra coisa pra fazer depois de ta
inflamado , a gente não vai mais colocar no álcool porque dói muito, aí então, a
gente lava só na água com sabão.(Cliente Oswaldo)

Fica evidenciado na fala dos sujeitos, que mesmo não possuindo as soluções e
medicamentos preconizados pelo sistema profissional de saúde, são usados seus
conhecimentos empíricos para realizar a antissepsia nas suas feridas. Contudo, a
equipe de enfermagem precisa conhecer estes cuidados realizados pelos clientes no
seu domicílio para planejá-los de acordo com a realidade dos mesmos. Nos casos em
que os clientes usam a água para lavar a ferida, que esta seja limpa, fervida antes de
ser aplicada na lesão; as mãos sempre bem lavadas antes da manipulação dos
materiais a serem usados e do procedimento em si.
Nos casos em que usam panos, eles são orientados para que estes estejam
lavados, limpos e de uso exclusivo no curativo. E orientar que a esfregação não pode
ser realizada em decorrência da “sensibilidade” da ferida, explicando os objetivos do
cuidado de forma clara e mais próxima da linguagem do paciente, sem é claro,
desmerecer sua condição de cliente.
Desta forma, de acordo com as ações dos cuidados preconizados por Madeleine
Leininger (1985, 2002, 2006), acomoda as ações para promover o bem estar dos
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mesmos.
Assim, um cliente desenvolve o cuidado considerando as orientações do sistema
profissional de saúde:
Eu sô orientado que na hora do banho eu devo tê o cuidado né, pra não molhar,
ou seja, na hora de um curativo em casa mesmo ter carinho, colocar luva, se
você tiver né? (Cliente Alberico)

Já a cliente Melissa além da higiene, ainda aplicava o talco, que segundo ela, foi
que sarou a ferida de sua filha:
Aí, eu curei com, passando polvilho. Daí virava pereba da bolha, aí eu passava
polvilho e ela sarou.

Segundo Sasseron (2010), o primeiro cuidado com a ferida inicia-se com a
limpeza, e sua assepsia cuidadosa objetiva evitar ou minimizar os riscos de infecções e
complicações, assim como facilitar o processo de cicatrização.
Mesmo que durante a fala do cliente possamos perceber que a assepsia não é
efetuada da forma preconizada pelo cunho científico, existe uma preocupação em
manter a lesão longe de sujidades, que para ele contribuem para o agravamento da
lesão. Desta forma, usam os saberes e as práticas da medicina popular para prestar o
cuidado que atenda as necessidades, dentro da realidade vivenciada.
Loyola citado por Kreutz (2003) defende que a persistência deste cuidado
popular não se restringe somente a regiões geograficamente isoladas, mas é resultado
de uma dificuldade de acesso à medicina oficial.
No Brasil o uso da medicina popular surgiu através da contribuição dos índios,
negros e europeus e persiste até hoje. O uso das práticas em saúde persiste não
somente pela dificuldade de acesso a assistência profissional de saúde, mas também
como opção pessoal (REZENDE e COCCO, 2002).

79

Em Cruzeiro do Sul, alguns fatores dificultam o atendimento e acompanhamento
dos clientes, pois existem os que residem muito distantes da unidade básica de saúde,
os que têm dificuldade de acesso devido a precariedade de transporte e a ausência
constante dos profissionais em decorrência da participação de reuniões e cursos de
atualização nas instituições de saúde.
Contudo, é necessário que a equipe de enfermagem além de conhecer a
patologia conheça também o cliente e a sua realidade para prestar o cuidado de forma
adequada e compatível com as suas necessidades, seu cotidiano, sua visão de mundo.
A forma com que os profissionais lidam com estes pacientes, orientando-os, conduzindo
o tratamento, recepcionando-os e acompanhando-os, é importante e influencia o curso
do cuidado ao paciente.
Cabe ressaltar que no Programa de Saúde da Família, é importante que e os
agentes comunitários de saúde mantenham contato permanente com as famílias, seja o
elo entre comunidade e equipe, para que exista o acompanhamento dos clientes e
tenha a continuidade da ações (BRASIL, 2006).

Recepção dos clientes no ambulatório

Ao recepcionarem os clientes no ambulatório de feridas, no primeiro momento os
profissionais de enfermagem questionam ao paciente sobre o tipo de ferida que ele
possui ou como evoluiu o processo cicatricial, focando mais sua atenção nas
características da ferida, no tratamento e ao iniciar o procedimento do curativo, se atém
ao desenvolvimento da técnica. No entanto, poucas vezes verbalizam preocupação
sobre o nome do cliente e seu histórico.
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Para compreender esta dedicação e atenção às técnicas cabe destacar Almeida
e Rocha (1989) que citam a evolução cronológica do saber da enfermagem.
Consideram o saber como o instrumental que é usado pela enfermagem para
desenvolver seu trabalho e apontam que o saber da enfermagem evoluiu desde as
técnicas de enfermagem, os princípios científicos e as teorias de enfermagem que
foram escolhidos por serem os mais desenvolvidos pela enfermagem.
Para Almeida e Rocha (1989) as técnicas de enfermagem foram as primeiras
expressões do saber da enfermagem, as quais envolvem a descrição dos
procedimentos

de

forma

detalhada

e

todo

o

material

necessário

para

o

desenvolvimento das mesmas. Posteriormente, começou a existir a preocupação em
organizar os princípios científicos oriundos de outras áreas de conhecimento como a
Sociologia, Psicologia, Antropologia, Anatomia, Fisiologia. Com o passar do tempo, as
técnicas foram se transformando, desde a simples descrição até o interesse em outras
áreas, chegando a tecer a importância da ciência, dos princípios científicos, da relação
com outras disciplinas para o desenvolvimento de um corpo de conhecimentos próprios.
À medida que procuravam dar uma fundamentação científica aos procedimentos
de enfermagem, a assistência de enfermagem começa a ser elaborada também com
um cunho científico, mas também humanizada, realizada em equipe e centrada no
paciente. A partir do século XX este saber teórico passou a ser considerado como
“saber específico” da enfermagem e culminou com o surgimento das teorias que
tiveram sua origem nos Estados Unidos (ALMEIDA e ROCHA, 1989).
Segundo Castro (2008) foi no cenário norte-americano que as técnicas de
enfermagem se constituíram como meio de trabalho da enfermagem, para oferecer
meios de sustentar a grande demanda de cuidados oriunda do maior número de
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hospitais e internações. Neste contexto, houve a necessidade de contratar um número
maior de pessoal de enfermagem, mas, no entanto, isto contribuiu para o emprego de
pessoas sem preparo. Eram transmitidas instruções simples, o passo-a-passo sobre
como executar as técnicas, mas sem citar os fundamentos para sua realização e esta
prática foi denominada como padrão de prestação de cuidados de enfermagem do tipo
funcional.
Assim, no Brasil, a enfermagem herdou estas características das práticas,
focalizando a atenção nas tarefas e nas técnicas, especialmente com a finalidade de
economizar tempo e movimento, com maior presteza na execução das atividades
(CASTRO, 2008).
As técnicas consistem, para Almeida e Rocha (1989) na descrição detalhada dos
procedimentos a serem desenvolvidos além de especificar a relação do material a ser
utilizado. Contudo, para Castro (2008), ela faz parte de um saber que abarcam dados
que fazem parte da ciência, da comunicação, da relação e da interação. E embora
ainda possua um aspecto operacional, compartilha um saber codificado que se explicita
na prática, estando amparada em conhecimentos de cunho científico.
Neste contexto, ao observar a recepção dos pacientes no ambulatório vejo que
determinados clientes ao chegarem ao setor, sobem sozinhos na mesa, alguns com
certa dificuldade. O técnico de enfermagem prepara os materiais do curativo, pouco
conversa, na maioria das vezes está monossilábico. Faz o curativo somente com
atenção no procedimento. Quando termina, avisa que já acabou e os clientes descem
da maca. Despede-se sem olhar para os clientes.
Diante disso, é importante destacar que quando se trata da realização da técnica
como sendo um dos elementos essenciais do cuidado, não se pode enfatizar um
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cuidado voltado apenas para a dimensão técnica. O cuidado prestado é complexo e
assim sendo, a realização das técnicas não subsidia um cuidado de enfermagem
completo (CASTRO, 2008).
Esta situação também demonstra a preocupação dos profissionais com a ferida e
o enfoque biomédico no cuidado a estes clientes. Kreutz (2003) diz que existe a
predominância do aspecto biomédico na assistência, cuja atenção é direcionada às
manifestações clínicas e ao tratamento instituído.
Isto foi constatado na fala do Técnico de Enfermagem José ao comentar sobre
os clientes:
Porque eu, como é que se diz, eu me dediquei aquele curativo até ele fechar. E
quando fechou, pra mim foi gratificante demais” (Técnico de Enfermagem
José).

Vê-se, portanto, na fala do depoente, que a dedicação é direcionada ao curativo,
e não ao cliente. Assim, desconsidera o sujeito, valorizando mais a ferida. E ao
observar o cuidado a uma cliente com uma ferida em pós-operatório, vê-se que a
preocupação com a lesão é muito grande, pois o enfermeiro, o técnico e as agentes
comunitárias de saúde fixavam a atenção e olhar na lesão e não na paciente.
Ao observar a realização de um curativo e avaliação para remoção dos pontos
cirúrgicos em um cliente em pós-operatório de herniorrafia, percebo que a ferida
operatória apresenta um grande edema, uma leve hiperemia e apresenta oito pontos de
sutura, mas sem outros sinais flogísticos, como o calor. O técnico de enfermagem
decide retirar somente 2 pontos. Aplica povidine tópico e protege com esparadrapo.
Não interage com o cliente, não olha para o rosto do mesmo enquanto realiza o
procedimento, não questiona a presença de dor. Não o orienta sobre a importância de
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não pegar peso para não complicar o quadro clínico e sobre os cuidados locais com a
ferida.
Desta forma, mesmo entendendo a origem da postura dos profissionais sobre as
técnicas, acreditamos que esta precisa ser modificada. Assim, para os profissionais
abordarem os clientes em sua totalidade, é necessário expandir a visão e congregar a
dimensão subjetiva do cuidado (CASTRO, 2008)
O cuidado abarca uma relação de proximidade, de encontro, de ligação, de afeto.
Este envolve uma inquietação em relação ao outro e o cuidado só existe se houver
valorização da existência de alguém. Para cuidar de algo ou alguém, precisa haver
importância para quem cuida, caso contrário, o cuidado não emana (WALDOW, 2006).
O cuidado é próprio do ser humano, sendo a prática mais antiga do mundo, pois
surge com a vida e somente vivemos porque somos cuidados é, portanto, o ato de
viver, pois é através dele que a vida prossegue. São os cuidados que garantem a
continuidade da vida em sociedade (COLLIÈRE, 1999).
Corroborando com esta idéia, Waldow (2006) e Boff (2002) acreditam que o
cuidado humano é uma forma de ser, de viver, uma forma de preservar a natureza, a
dignidade humana e espiritualidade.
Waldow (2006) defende que o cuidado, independente da época, da sua cultura;
envolve respeito, doação, afeto, empatia, compaixão, interação e existem os elementos
do cuidado humano que são o amor, a solidariedade, respeito e a honestidade e que,
portanto, é uma atitude ética. É atitude ética porque também envolve respeito e
reconhecimento de direitos.
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O cuidado para os profissionais da saúde, embora tenham o mesmo sujeito, é
desenvolvido de formas diferentes. Mesmo que seja um atributo para os seres
humanos, o cuidado para enfermagem é peculiar (WALDOW et al,1995).
Neste sentido, Espírito Santo e Porto (2008) defendem que o cuidado de
enfermagem pode ser interpretado e compreendido em dimensões. Neste cuidado
estão envolvidos saberes e fazeres compreendidos nas dimensões profissional, afeto,
conhecimento e da prática que portanto agregam: o saber - ser, o saber- saber, o
saber- sentir e o saber- fazer. Assim:
Ao cuidar a enfermeira utiliza os conhecimentos adquiridos em sua formação
profissional reinterpretando esses conhecimentos e criando outros à luz das
situações da prática profissional (ESPIRITO SANTO, PORTO 2008, p.108).

Portanto, para Espírito Santo e Porto (2008), durante a prática, emerge a
necessidade de se articular o conhecimento científico considerando a subjetividade
humana, pois lidamos diariamente com pessoas e seus sentimentos, suas crenças,
valores e objetivos. Ao prestar o cuidado, primeiramente o enfermeiro busca conhecerse, compreender melhor o seu mundo, para que em seguida consiga aprender a lidar
com as necessidades, emoções e sentimentos do outro. Assim, transforma-se e
enriquece o processo de cuidar com suas emoções, sensações e mensagens, fazendo
com que o momento seja um espaço de troca, pois envolve disponibilidade para
entender e respeitar o indivíduo em suas facetas.
Ao permitir estar disponível, o cliente sente-se importante, valorizado, pois
percebe que o profissional se interessa e se preocupa com ele. Quando o enfermeiro se
preocupa com o cliente, entende-o em sua singularidade, proporciona uma relação de
ajuda e conforto, o que permite despertar a força interna para reagir e se adaptar as
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situações que a doença proporciona. Com isso, o foco central do cuidado de
enfermagem torna-se o cliente e este deve ser visto a partir de um cuidado
humanizado, enfatizando uma relação que envolva confiança, respeito, paciência,
atenção e preocupação, e não somente a ele, mas inclusive a sua família, com apoio e
conforto, considerando suas necessidades a partir das interações estabelecidas. E,
nestas interações, é importante que o olhar, as expressões e o toque estejam
presentes, compartilhando experiências (ESPIRITO SANTO e PORTO, 2008).
Especificamente,

o

saber

-

fazer

abrange

a

prática

profissional,

o

desenvolvimento das atividades junto a equipe e ao paciente no contexto institucional.
Espírito Santo e Porto (2008) relatam que esta dimensão é bastante complexa, pois
requer domínio de habilidades técnicas e interpessoais. Na prática, o cuidado está
relacionado às condições necessárias para realizá-lo e atender aos clientes dentro dos
critérios e prioridades estabelecidas por cada profissional em um determinado
contexto.
Embora exista atenção mais direcionada à ferida, à técnica e à doença, em
momentos pontuais foi observado o envolvimento do profissional com o cliente, o qual
demonstrava uma preocupação com o bem estar físico, mental e emocional e com o
cuidado no domicílio:
(...) faz um curativo, não olha pra cara do paciente, não sabe nem o que
aconteceu, faz o curativo e manda embora (...) Você não sabe onde é que
mora, não sabe o que aconteceu, se está cuidando em casa,o que aconteceu e
tudo mais. (Técnico de Enfermagem José)

O Enfermeiro Marcos, demonstra sua inquietação com os clientes, embora
focada na ferida que o cliente apresenta:
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A gente procura orientar bem esses pacientes, com relação a ferida. Muitos
deles ficam em casa sozinhos, dias sem vir ao posto fazer o curativo, mas aí a
gente fica "em cima", orienta.

Para Leininger (1985), a preocupação com o bem estar com o cliente é
necessária para a prestação de um cuidado holístico. Então, conhecer sua realidade e
sua visão de mundo é necessário para perceber como ele compreende a doença e
assim conseguir prestar um cuidado compatível, que atenda suas necessidades. Desta
forma, nos permite avançar em busca de uma assistência de qualidade.
Neste sentido, Figueiredo et al (2008) defendem que a ferida transcende o
comprometimento físico e chega a atingir o corpo imaterial, espiritual. E que se
realmente houver este comprometimento, desenvolve-se uma ferida maior e mais
complicada de tratar, que é a “ferida da alma”. No entanto, para abrandar este tipo de
ferida, o profissional deve integrar práticas subjetivas às objetivas, para conseguir
atender o sujeito como um todo, atuando com respeito e afeto, inclusive pela família do
cliente; ouvindo-o, tocando-o sem receios, aconselhar, conversar e partilhar
conhecimentos.

O cuidado e o uso das tecnologias.

Ao prestar o cuidado aos clientes com feridas no ambulatório, observa-se mais
uma valorização das tecnologias duras, leve-duras e da competência técnica.
Segundo Mehry et al (1997), as tecnologias usadas na área da saúde são
reunidas em três grupos: A tecnologia dura que é representada por materiais e
instrumentos de uso permanente ou de consumo; a tecnologia leve-dura que envolve os
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saberes estruturados concebidos pelas disciplinas que embasam o desenvolvimento da
prática e a tecnologia leve que abarca o processo de comunicação, pois tem caráter
relacional.
Contudo, é necessário que o profissional envolvido no processo tenha
conhecimentos que norteiem o desenvolvimento de suas ações junto a esses clientes.
O fácil acesso aos artigos científicos permite que os profissionais se atualizem e
desenvolvam estas ações de uma forma adequada. No entanto, os trabalhos científicos
também enfatizam as tecnologias duras e leve-duras.

O foco do cuidado a estes

pacientes sempre foi voltado ao tratamento tópico e a técnica do curativo, propriamente
dita.
A realização de procedimentos técnicos envolve conhecimentos, destreza,
habilidade e raciocínio crítico dos profissionais de enfermagem. Assim, a prática requer
treinamento e atualização para que o profissional possa ter pensamento reflexivo sobre
seus atos, sobre o passo-a-passo das técnicas e que possibilite diminuir os riscos para
os pacientes (FERREIRA, 2004).
O tratamento das feridas sempre foi alvo de preocupação e até os anos 60, o
princípio básico de todo o tratamento envolvia a limpeza mecânica, com uso de
técnicas de assepsia e proteção contra o meio ambiente. No entanto, nos últimos anos,
vários curativos foram lançados no mercado, objetivando manter o ambiente da ferida
úmido. Cada cobertura apresenta sua característica, o que até dificulta a escolha do
melhor curativo a ser usado.
Assim, ao escolher o melhor curativo, a avaliação das vantagens e desvantagens
deve ser realizada, considerando sempre o custo benefício. Assim, com a evolução dos
curativos existe a possibilidade de controlar a umidade do ambiente da ferida por vários
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dias, trocando menos freqüentemente os curativos e traumatizando menos o tecido de
granulação, contaminando menos e proporcionando a permanência de fatores de
crescimento que estão presentes no exsudato que se encontra em contato com o tecido
de granulação (OLIVEIRA et al, 2003).
O cuidado ao cliente com feridas deve ser realizado pelo enfermeiro, ou sob a
sua supervisão, e é necessário que se faça a avaliação criteriosa do aspecto da ferida.
Este cuidado envolve desde a escolha do material a ser usado no procedimento de
curativo até a realização da técnica propriamente dita; envolvendo inclusive a avaliação,
o registro e as orientações oferecidas ao cliente (OLIVEIRA et al, 2003).
No entanto, na unidade básica de saúde, o profissional mais atuante no
ambulatório de feridas é o técnico de enfermagem, uma vez que o enfermeiro
desenvolve outras ações no seu ambulatório, priorizando o atendimento do Programa
de Saúde da Mulher.

A avaliação da lesão normalmente é feita pelo técnico de

enfermagem, e somente em alguns casos que o enfermeiro é acionado para avaliar as
características da mesma.
Quanto ao material a ser usado no ambulatório, não existe uma grande
diversidade disponível. Na maioria das feridas o soro fisiológico é usado, e atualmente
é a solução recomendada (GEOVANINI e JUNIOR, 2009), que quando falta, usa-se a
água da torneira. A aplicação do Povidine e pomadas como Neomicina e Kolagenase
são comuns. Já o registro das ações e das orientações não é realizado, o que impede o
acompanhamento fidedigno do cliente.
Castro (2008) advoga que a realização dos registros no prontuário do cliente
pelo profissional que executou o cuidado é de extrema importância. Desta forma, estes
registros denotam as informações sobre as ações desenvolvidas, a anamnese, sobre o
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exame físico e sobre o estado de saúde do cliente, além de fornecerem um meio de
comunicação entre os membros da equipe. Ainda constitui-se de importante e
necessária fonte de dados estatísticos e reflete a qualidade do serviço da enfermagem
(POSSARI, 2005).
Algumas atividades desenvolvidas são citadas pelo Enfermeiro Marcos:
Eu procuro fazer uma triagem naqueles curativos que há necessidade
realmente do enfermeiro estar presente e quando não há necessidade, nosso
técnico de enfermagem aqui da unidade, ele é bem treinado, bem preparado e
a gente orienta ele prá ta fazendo esse tipo de curativo (...) Então, eu procuro
sempre está modificando também os métodos do curativo, se eu vejo que o
curativo não está saindo da maneira correta eu mudo a pomada, eu mudo a
forma do curativo

Entretanto, uma ação comum no ambulatório envolve a fricção do tecido de
granulação, o que promove um sangramento importante e que em seguida é
pressionado para promover a coagulação. Atualmente, esta conduta não é preconizada
e para remover o curativo antigo e sujo sem traumatizar a lesão e lavar a ferida,
também sugere o uso de soro fisiológico 0,9% em jato, com a técnica “no touch”
(FERREIRA, 2004; OLIVEIRA et al, 2003).
Segundo Geovanini e Junior (2009), é preciso ter coerência e bom senso ao
optar pela técnica de limpeza da ferida. Independente da técnica a ser usada, é
necessário usar os equipamentos de proteção individual (EPI) e a proteção dos clientes
contra as contaminações oriundas de técnicas incoerentes e produtos contaminados.
Citam dois tipos de técnicas que são: a técnica limpa e a estéril. No caso da limpa,
recomendam-se para feridas abertas, algumas crônicas, cirúrgicas ou não cirúrgicas,
realizadas na residência ou no ambiente clínico, sendo necessários a lavagem das
mãos e o uso de luvas de procedimentos, de uso individual e com armazenagem
adequada dos materiais a serem usados no procedimento. A técnica estéril está
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recomendada para os clientes com infecção sistêmica e com o sistema imunológico
deprimidos. Nesta a lavagem das mãos e o uso de luvas e pinças estéreis são
indicados.
Ferreira et al (2003) defendem que é importante investigar o estado geral,
observar as características da ferida e da pele perilesional, saber diferenciar a
inflamação da infecção e se necessário, coletar material microbiológico.
Para Ferreira et al (2003), Ferreira (2004) e Oliveira et al (2003), se ao cuidar
destes clientes a assistência de enfermagem não for sistematizada e se houver
inadequação das técnicas, há maior risco e exposição a terapias inadequadas,
prejudicando a saúde do cliente.
Sabe-se que o cliente com feridas está susceptível a contrair infecções pela
situação em que se encontra, pois com a presença da ferida, existe uma porta de
entrada aos microorganismos patogênicos. Neste sentido, durante um atendimento, o
técnico de enfermagem chama o profissional responsável pelos serviços gerais e pede
pra retirar o lixo existente no ambulatório. O servente pega a lixeira, a encosta na
roupa, pega o saco de lixo, gira no ar e dá um nó, fechando-o. Em outro momento, o
técnico de enfermagem demonstra conhecimentos sobre microbiologia, ao se
preocupar com o atendimento em vários ambientes pelo mesmo profissional:
(...) vc é sozinho, e no caso era pra ter um vacinador, somente na salinha de
vacina, e no outro pra fazer o resto das coisas, inclusive curativo. Porque às
vezes chega curativo infectado, vc faz quando sai daqui vai pra sala de
vacina. Entendeu? (...) Contaminação!

Mediante o exposto, vê-se que o técnico de enfermagem possui um
embasamento sobre microbiologia, pois explana sobre determinados conhecimentos e,
no entanto, somente põe em prática em algumas situações.
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Desta forma, para Geovanini e Junior (2009), medidas de assepsia devem ser
usadas com o objetivo de evitar ou minimizar os riscos de infecções ou complicações
do processo de cicatrização. Fazer a degermação das mãos antes de manusear o
material estéril e diminuir o tempo que a lesão e os materiais ficarão expostos é umas
das medidas preconizadas para evitar a contaminação.
O risco de contrair infecção também depende do estado do sistema imunológico,
que está relacionado ao seu estado nutricional, etário, ao tratamento farmacológico, a
presença de infecções e traumas imunocomprometedores. Portanto, a presença de
uma infecção na ferida, pode prolongar a fase inflamatória, diminuindo a síntese de
colágeno, retardando a epitelização e causando injúrias ao tecido (FERREIRA et
al,2003).
Oliveira et al (2003) citam que a infecção em feridas cirúrgicas existem quando
há descarga de material purulento, até mesmo quando não se observa bactérias na
cultura, pois esta drenagem pode representar a presença de novas bactérias, leucócitos
e outros detritos que produzem cultura negativa.
Já para Ferreira et all (2003), a ferida que apresentar um nível de bactérias
acima de 10 ufc/g de tecido é indicativo de infecção, e deste modo a cicatrização da
ferida fica comprometida. No entanto, quando os níveis de bactérias estão abaixo deste
parâmetro, as feridas estão colonizadas, e o processo de cicatrização permanece
acelerado.
Desta forma, a presença de bactérias em uma ferida aguda e extensa, se não
tratada, pode levar a sepse, ao passo que em uma ferida ulcerativa crônica, o quadro
do paciente pode permanecer inalterado por longos períodos, por meses ou até anos,
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sem sinais de infecção, podendo até mesmo cicatrizar, mesmo na presença destes
organismos (FERREIRA et al, 2003).
Na realidade, todas as feridas são colonizadas, o que significa que as bactérias
presentes na lesão se multiplicam sem causar nenhuma reação. No entanto, a infecção
ocorre quando há proliferação bacteriana e com isso o desenvolvimento de reação por
parte do indivíduo. Estas reações podem envolver sinais e sintomas (dor, calor, rubor,
edema, tecido de granulação friável, ausência de área de granulação...) quando as
bactérias superam as capacidades de cicatrização normais do hospedeiro (FERREIRA
et al, 2003).
É necessário que os riscos de infecção sejam imediatamente eliminados
(FERREIRA et al, 2003; FERREIRA, 2004), no entanto, quando a presença da infecção
for constatada, ela merece ser imediatamente controlada, caso contrário, os neutrófilos
fagocíticos, os despojos celulares, necróticos e bacterianos formam os esfacelos ou
pus, que se depositam na superfície da lesão ou em lojas, fendas ou sob o tecido
necrótico. E geralmente a característica do pus está relacionada com a presença do
patógeno dominante. Portanto, um pus grosso, cremoso, de coloração amarelado, pode
ser indicativo de Staphilococcus, ao passo que um pus de coloração verde azulada é
sugestivo de infecção por Pseudomonas aeruginosa (FERREIRA et al, 2003).
Neste sentido, no ambulatório foi atendido um cliente com uma ferida de
laparotomia infeccionada. Apresentava duas áreas com deiscência de pontos, drenando
grande quantidade de secreção acastanhada e odor fétido. Os sinais flogísticos
estavam presentes. O paciente após deitar na maca e levantar um pouco o tórax, como
se quisesse sentar faz drenar uma grande quantidade de secreção acastanhada e com
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odor fétido, que o técnico de enfermagem chega a dar um passo para trás, como se
quisesse se proteger. Neste momento fala:
Meu Deus!! Tem muita secreção mesmo!!!

Ele pega vários pacotes de gazes e as posiciona na parte inferior da ferida. Irriga
bastante a lesão e depois aplica a pomada e fecha o curativo
Entretanto, percebe-se que existem questões que dificultam a avaliação das
feridas, o tratamento e o acompanhamento da evolução das mesmas. É importante que
os enfermeiros e os clínicos consigam distinguir uma resposta inflamatória normal,
presente no inicio da cicatrização, de uma infecção (FERREIRA et al, 2003).
E, antes de realizar o curativo, é necessário optar pela melhor cobertura. Neste
sentido, Oliveira et al (2003) defendem que um curativo ideal proporciona alta umidade
na interface ferida/cobertura, remove o excesso de exsudato, permite e troca gasosa, é
impermeável a bactérias, é isento de toxicidade e fornece isolamento térmico.
Quando há presença de feridas infectadas, defende o uso da coleta de material
microbiológico através do swab, que é um cuidado que tem contribuído para nortear a
conduta terapêutica tópica e sistêmica. Segundo ele, é uma técnica indolor, não
traumatiza a lesão e é de fácil realização, mas que, no entanto, precisa de
conhecimento, destreza e responsabilidade, pois o resultado da análise microbiológica
dependerá de como foi coletado o material e, portanto o resultado desta servirá de
conduta tanto médica quanto da enfermagem. Assim, o diagnóstico coreto da infecção
da ferida proporciona o tratamento apropriado, diminuindo o risco de complicações para
o cliente (FERREIRA, 2004).
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Mediante a estes conhecimentos que são essenciais, a equipe de enfermagem
ao usar a tecnologia dura e leve-dura, deve objetivar a melhoria do cuidado prestado ao
cliente, resgatar a humanização e respeitar os valores, considerando o ser em sua
dimensão.
No entanto, ao considerar somente as tecnologias duras e leve-duras, o
profissional acaba adotando uma postura de detentor do saber, e, portanto,
desconsiderando os saberes dos clientes.
Kreutz et al (2003), reforçam esta premissa quando relatam que os profissionais
tendem a desconsiderar os saberes dos clientes, a crer e a pôr em prática uma postura
paternalista e detentora do saber e da superioridade, que pode ser exemplificada na
fala do enfermeiro Marcos:
Eu principalmente levo em consideração é... essas coisas que os clientes,
pacientes trazem (...) mas sabendo que eu devo trabalhar em cima do que os
artigos científicos me traz.”

E reforçando a valorização da técnica e a necessidade das tecnologias duras no
cuidado, o enfermeiro Marcos descreve:
(...) Lembrando também que ... nossos materiais não são os melhores pra
realização dos curativos, a gente trabalha com o material que a gente tem,
infelizmente, e a gente tendo tempo, utilizar a técnica correta, o posto de saúde
não dispõe de material, material específico para o curativo e a gente improvisa.

Castro (2008) defende que a indisponibilidade dos materiais para suprir as
necessidades do setor, depende além da obtenção pela instituição, mas também pela
organização gerencial da enfermagem.
Ainda ressalta-se que existe a crença que apenas o profissional está qualificado
e pronto para determinar o que realmente é um problema para o seu cliente e o
tratamento adequado às suas necessidades (KREUTZ, 2003).
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O enfermeiro deve manter uma postura dialética, humanística e menos
etnocêntrica, proporcionando uma maior interação e aproximação com o cliente e desta
forma compreender sua realidade. Assim, desenvolve uma assistência diferenciada,
pois ao ouvir a visão de mundo, as crenças e seus valores, compreende o contexto de
sua vida e adéqua o cuidado ao cliente.
Neste sentido, Barcelos e Alvim (2006, p. 02) defendem que:
A relação de cuidado deve se estabelecer horizontalmente, por meio da prática
dialógica, em que o cliente possa discutir, questionar, criticar e expressar suas
necessidades e desejos de cuidado.

E ainda relatam que enfermeiro e cliente encontram-se no mesmo ambiente de
cuidado, com suas singularidades e modos de vida, em uma relação humano para
humano; e neste momento, afetam e são afetados, porque vivenciam e expressam
subjetivamente as necessidades enquanto ser humano que cuida de ser humano
(BARCELOS e ALVIM, 2006).
É necessário que o profissional possua conhecimentos que possibilitem um
tratamento eficaz, seguro, livre de riscos e prejuízos, mas o cuidado precisa ser
diferenciado, pois não é a ferida que é o foco do cuidado e sim o cliente, e portanto
existe a necessidade de colocar em prática a tecnologia leve, valorizando as relações
dialógicas, que proporcionam melhor adesão ao tratamento dispensado.
Destarte, Vemos que os profissionais valorizam os conhecimentos técnicocientíficos para embasar o cuidado, mas também precisam compreender que o cuidado
extrapola a técnica, pois o cliente é um ser que tem necessidades bio-socio-psicoespirituais. Além disto, eles reforçam que a disponibilidade para atender a clientela
também é um fator que implica na qualidade do mesmo.
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Disponibilidade de tempo para o atendimento

A grande demanda de atendimentos no cotidiano dos profissionais da área da
saúde no ambulatório interfere no tempo disponível para atender a clientela de forma
adequada, inclusive a valorizar no âmbito humano, as necessidades e particularidades
do sujeito atendido.
Para Castro (2008) existem determinados fatores no contexto da realidade
hospitalar que levam o profissional a ignorar os desejos do cliente, como por exemplo, a
precariedade de profissionais. Assim, fica inviável atender aos desejos da clientela,
quando a quantidade de profissionais é incompatível com a demanda e, portanto isto
implica no desenvolvimento de um cuidado de qualidade. Desta forma, o cuidado no
ambiente hospitalar torna-se funcional e existe a necessidade de criar rotinas para
tornar o serviço eficiente e melhorar a produtividade.
Este fato também ocorre na Unidade Básica de Saúde e é evidenciado na fala do
técnico de enfermagem:
O novo enfermeiro que está gerenciando o posto quer colocar um horário para
os pacientes virem fazer os curativos até porque eles chegam a qualquer hora e
acabam atrapalhando o trabalho da equipe. O enfermeiro quer colocar a parte
da tarde para os pacientes virem para o curativo (Técnico de Enfermagem
José).

No entanto, cabe ressaltar que no Programa de Saúde da Família, o atendimento
é feito de acordo com a demanda espontânea, e, portanto este modelo funcional e
ambulatorial não obedece às exigências do PSF. Ainda neste contexto, se ressalta que
a função da equipe é atender o cliente e, portanto esta idéia que o cliente “atrapalha” o
serviço da enfermagem deve ser abolida, pois está equivocada. Portanto, o sujeito ao
procurar a unidade de saúde, busca um atendimento, um suporte para sanar alguma
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necessidade. Não podemos esquecer que o cliente que busca o serviço ambulatorial de
feridas, além de possuir a necessidade da terapêutica tópica e do procedimento do
curativo, também possui uma vertente emocional, participa de um contexto social e a
sua realidade cotidiana deve ser valorizada com suas precisões.
Desta forma, Mehry e Franco (2003), defendem que o trabalho atualmente deve
ser executado a partir da relação entre as pessoas, de forma a acolher e produzir um
vínculo com responsabilização sobre os clientes atendidos e ainda deve garantir a
integralidade da atenção.
Ao observar o atendimento, pude perceber que os membros da enfermagem
atendem simultaneamente em vários setores durante o período, exigindo assim, que o
profissional atenda de uma forma rápida a todos os clientes.
Segundo o Técnico de Enfermagem José, a falta de tempo diminui a
possibilidade de proporcionar um cuidado de qualidade, valorizando a humanização e é
evidenciada em vários momentos:
Não tenho tempo. Eu sou o único profissional da área de saúde que trabalho no
posto, não só eu como o enfermeiro, (...) E gostaria de ter tempo,na maioria das
vezes eu chego aqui (ambulatório) o paciente tá esperando mais de 1 h. Mais
de 1 hora. Porque eu tenho que fazer triagem pra médico, tenho que fazer teste
do pezinho, tenho que fazer vacina, e tenho que fazer tudo (ênfase).Triagem
pra enfermeiro... (pausa) e é assim, ah é, gostaria muito mais de ter o tempo
disponivel entendeu? porque no, com a, ... vinda de outro profissional de saúde
pra me ajudar, eu teria muito mais tempo pra estes pacientes que vem procurar
a gente pra fazer curativo.(Técnico de Enfermagem José).
Quando você tem um tempo só limitado só pra aquele paciente, por exemplo,
se aqui tivesse dois técnicos de enfermagem, eu teria mais tempo de receber,
acolher bem aquele paciente, né? É ta dando todo suporte pra ele, poquê é
essa correria durante todas as manhãs e não tem como.Você viu que hoje de
manhã voltou aquela garota lá, ficou chateada por eu não ter feito o curativo
dela no horário que ela quis e... sendo que eu, gostaria de ter feito o curativo
dela. (Técnico de Enfermagem José).
Gostaria de cuidar com mais prazer, mais tempo, né, porque isso aí você vai
sempre me perguntar e eu sempre vou focar nisso. Não tenho tempo. Eu sou o
único profissional da área de saúde que trabalho no posto, não só eu como o
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enfermeiro, mas o enfermeiro, cuida da área dele e tudo mais, e eu tenho que
lutar em 4, 5 salas.(Técnico de Enfermagem José).

Contudo, o técnico de enfermagem relata um sentimento de desagrado por não
ter oportunidade de desempenhar um atendimento diferenciado:
Teve uma situação, que até uma vez eu fiquei chateado, ele chegou aqui, um
paciente. E eu tava na campanha H1N1...assim: a fila tava, tava extensa. Ele
chegou e eu não pude atendê-lo, aí ele pode até citar pra você, eu fiquei
chateado nesse dia, que eu não pude atender pela demanda de pessoas, não
era dia de curativos, era no sábado, mas, eu se eu tivesse, particularmente,
com outro profissinal do lado, eu teria saido pra atender ele.

Já o Enfermeiro Marcos relata que:
(...) a gente deveria fazer um acompanhamento diário desses pacientes, mas,
são vários pacientes que a gente não dá conta devido ao fluxo.”

Durante o período, percebeu-se que o enfermeiro fica grande parte do tempo em
seu ambulatório atendendo as mulheres em consulta de pré-natal e em consulta para
prevenção do câncer de colo uterino, também conhecida como preventivo ou PCCU.
Este fato faz com que o mesmo tenha pouco acesso aos clientes que circulam pela
unidade, em outros setores e mesmo no pátio da unidade de saúde.
Caso houvesse um quantitativo maior de profissionais, o desgaste físico e mental
que é provocado pelo excesso de atividades, seria minimizado (CASTRO, 2008). No
entanto, cabe lembrar que no Programa de Saúde da Família existe um quantitativo de
profissionais pré-estabelecido, que é calculado de acordo com o numero de famílias
assistidas pela equipe (BRASIL, 2006).
Para Muller et al (2007), existem condições que são registradas como
“desumanizantes” e que implicam no cuidado. Algumas condições são exemplificadas
como condições precárias de trabalho, que podem levar a situação de estresse e às
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falhas dos profissionais, dificuldades de acesso, longas filas e má acolhida aos
pacientes.
Contudo, o profissional necessita de tempo disponível para atender e cuidar dos
clientes de forma humanizada, integral; conhecendo sua cultura, sua realidade e
também diminuindo a possibilidade de riscos tanto para si próprio como para o
paciente.

Conhecimento da realidade do cliente... seus saberes e práticas.

Segundo Leininger (1985, 2002, 2006), a enfermagem precisa conhecer a cultura
e a realidade dos clientes para entender sua visão de mundo, e, portanto conseguir
interagir com os mesmos. Acredita que a estrutura social e os fatores ambientais
influenciam nos cuidados e na saúde, e que também existem diferenças e semelhanças
nos cuidados das pessoas e que estes precisam ser identificados e compreendidos
para que os mesmos sejam eficientes.
Na cidade, a baixa renda da maioria da população, a insuficiência dos
transportes públicos, a dificuldade de acesso aos serviços públicos devido a distância
de alguns bairros, a disponibilidade de pouca variedade de alimentos que proporciona
doenças como desnutrição e anemia; e condições precárias do saneamento básico que
também desencadeiam patogenias são uns fatores que interferem na adesão e
continuidade do cuidado.
Neste sentido, Oliveira (2002) defende que vem ganhando popularidade a
proposta de serviços de saúde que sejam culturalmente sensíveis, com o objetivo de
qualificar os seus profissionais a desenvolverem ações de saúde compatíveis com as
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necessidades individuais e locais em que a diversidade cultural é enfatizada. Assim,
devemos estar capacitados a manter uma escuta qualificada e perceber as diferenças
culturais, adaptando nossa prática e possibilitando negociações no cuidado a estes
clientes.
Oliveira (2002) diz que além de garantir a competência técnica, os profissionais
também devem reconhecer as diferenças de cada grupo existentes dentro da mesma
sociedade, na qual a cultura é um elemento essencial, e então proporcionar a
integralidade e humanização do cuidado. Contudo, para que possa existir um cuidado
diferenciado, humanizado, a relação entre profissional e o cliente deve ser baseada no
respeito e na dignidade (BRASIL, 2002).
Neste sentido, o Técnico de Enfermagem José relata sobre o cuidado prestado a
um cliente que é atendido na unidade básica de saúde:
É um dos pacientes que eu tenho, que não é da minha área e sempre aparece
pra fazer curativo, quando ele aparece, sempre eu procuro atender ele o melhor
que eu posso. Ele “tem” uma laparotomia e a cirurgia dele ficou exposta. O
médico colocou uma tela e ele ficou fazendo esses curativos na unidade de
saude dele. Lá, ele foi mal atendido, as pessoas comentaram, tinha uma mulher
que tava grávida, que sentia enjôo da cara dele, ele falou isso pra mim...
(sacudindo a cabeça, com afirmação). Era uma tecnica de enfermagem. ele não
gostava não, e com isso ele passou a participar da nossa unidade, veio pra cá,
e aqui eu acolhi, e aí eu comecei a fazer o curativo dele.

Vemos nesta fala, que o profissional demonstra preocupação em prestar um
cuidado com respeito a dignidade do cliente, e que o sujeito busca um atendimento que
lhe proporcione bem estar. Silva e Franco (1996) afirmam que as ações do
cuidar/cuidado devem se iniciar mediante a visão de mundo do cliente e não dos
enfermeiros, e que respondam as suas reais necessidades. Destarte, é imperativo que
o foco do cuidado seja dirigido para além da interação enfermeiro-cliente, focalizando-o
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inclusive para a família, grupos, comunidades e instituições, sempre com uma visão
cultural e holística (LEININGER, 2006).
Desta forma, o Técnico de Enfermagem José relata:
Ele chega na unidade né, a maioria que conheço já do bairro, né, é tanto que
quando chega um paciente que não é do bairro eu já conheço. A interatividade
é tão grande que eu já conheço. Aí se trata por amizade né? E tá aí, todo
paciente que vem trato por amizade, aí a gente fala: se for mãe, a mãe carrega
um menino menor, e pergunto o que que ela tá fazendo, como que isso
aconteceu, é a gente vai, descobrindo aos poucos, né? Foi quando, como é que
isso aconteceu? Que que "cê tá" fazendo? Você foi ao hospital, foi orientada?

À medida que o profissional abre mão dos antigos modelos de assistência, se
dispõe a discutir e conhecer a realidade e visões de mundo, entende e valoriza o
cotidiano, os valores e as crenças da clientela, torna-se mais simples prestar um
cuidado com enfoque na cultura. No entanto, quando os saberes dos sujeitos não são
valorizados, torna-se mais complicado oferecer um cuidado harmonizado à realidade e
necessidade do cliente.
O Enfermeiro Marcos em sua fala defende os conhecimentos científicos em
detrimento do conhecimento popular:
Eu principalmente levo em consideração é... essas coisas que os clientes,
pacientes trazem, porque a gente deve respeitar a cultura de cada um (...)
apesar de acreditar nestes aspectos culturais, eu procuro não associar estes
conhecimentos deles, com o meu aqui na área basica de saude. né, pelo
trabalho em si, o que realmente a técnica de curativo nos traz.

Mediante a situação, é importante ressaltar que o enfermeiro Marcos pertence à
outra cultura, cresceu em outra região, com hábitos de vida e realidade diferente da
localidade em que atualmente desempenha suas atividades profissionais e, no entanto,
emerge a necessidade de conhecer as realidades locais para conseguir prestar um
cuidado adequado às necessidades dos clientes. Neste processo, sem anular-se como
profissional de saúde, deve tentar conhecer melhor, respeitar e permitir adaptações da
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sua prática à do cliente, e não ao contrario, como acontece até agora; sem esquecer
que o objetivo final do serviço de saúde é o cliente (OLIVEIRA, 2002).
Oliveira (2002) relata que a relação de cuidado se estabelece entre serviços e
usuários, com duas vias de fluxo que constituem uma comunicação, possibilitando no
momento em que o sujeito busca o atendimento o encontro entre duas visões de
mundo bem diferentes.
Para Muller et al (2007), ao tomar decisões relacionadas ao cuidado, o
profissional deve considerar seu conhecimento e sua sensibilidade, com o objetivo de
harmonizar as crenças, os valores e as visões de mundo do usuário e comunidade,
visando o bem estar dos mesmos.
Acreditamos que os cuidados que os clientes põem em prática foram
apreendidos durante sua vida, sendo compartilhados e transmitidos, de geração a
geração, tendo uma importância e um significado relevante no seu dia-a-dia, precisando
ser valorizados. Destarte, o profissional da enfermagem precisa preocupar-se em
prestar um cuidado compatível com a realidade da sua clientela, e, portanto, citamos o
cuidado cultural congruente, que para Leininger (1985) é aquele que tem relação com o
saber popular e profissional, cujos atos e decisões são tomadas levando-se em
consideração as crenças, os valores e visões de mundo da clientela, objetivando o bem
estar e autonomia dos mesmos.
Buscando este cuidado, as decisões e ações do cuidado de enfermagem,
tendem a se tornarem benéficas e satisfatórias ao cliente. Para alcançar este objetivo,
Leininger (1985) advoga que a enfermagem necessita usar três estilos de intervenções
congruentes: as práticas de cuidado cultural de preservação, de acomodação e de
renegociação.
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É conveniente lembrar que é o cliente que faz a escolha final sobre cumprir ou
não as orientações realizadas pela equipe da saúde ou até mesmo buscar alternativas
de cuidado (OLIVEIRA, 2002).
No entanto, quando os valores profissionais e pessoais são diferentes, Leininger
(1985) relata que conflitos e estresses do cuidado podem surgir, como evidenciados na
fala do Técnico de Enfermagem José, ao cuidar de um cliente e não perceber que o
mesmo seguiu suas orientações:
(...) isso aí pro profissional, te deixa muito chateado né? Se você trabalha em
cima daquilo e a pessoa vem e não corresponde. Mas mesmo assim eu não
virei as costas pra ele. Tento acolher, como sempre eu faço com os outros.

Sobre o mesmo paciente, mas em outro atendimento, em relação ao cliente não
ter seguido suas orientações sobre a proteção da ferida, ele diz:
Hoje! Agora! (franze a testa e faz um bico) Ele retirou o curativo (faz o gesto
com a mão). O método dele, é ele pegar uma gaze e colocar em cima e um
pedaço de esparadrapo. Cabou-se.Quer dizer: toda a assepsia que eu fiz, toda
a limpeza que eu fiz, não adiantou. Ele chegou lá fora, retirou o curativo, cortou
um pedaço do esparadrapo e colocou em cima. Um pedaço só e foi embora.
(faz o gesto com a mão imitando o paciente colocando o esparadrapo sobre a
lesão).

Após o cuidado prestado ao cliente, o Técnico de Enfermagem José relata que
ao sair da sala o paciente retirou o esparadrapo e a gaze que ele havia colocado. Fala
isso com o tom de voz grosseiro, e rosto franzido. Parece ter ficado com raiva.
Completa dizendo que tem paciente que não faz o que ele orienta, e me pergunta:
“porque então que procura o posto de saúde?”.
E ao questionar ao cliente supracitado se ele segue as orientações da equipe de
saúde, ele responde que sim.
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Acreditamos que é imprescindível planejar as ações do cuidado juntamente com
o sujeito, levando em consideração as suas necessidades, e dependendo do contexto,
preservá-las, acomodá-las ou renegociá-las, visando o beneficio do cliente.
Assim, Leininger 1 (2006) relata que:
Some nurses question this philosophical posture believing that their
professionals are the knowers of care and medical truths and that their mission
is to instruct or teach clients who are non knowers of what is best for them.

Estas situações reforçam a necessidade de orientar o cliente durante o cuidado e
das ações do cuidado cultural congruente, pois nos casos citados, o profissional
determina os cuidados, impondo-os, sem considerar as necessidades e visões de
mundo do cliente. Com isso, este não compreende o objetivo do procedimento e o
profissional não busca compreender o motivo que levou o sujeito a adotar tais condutas
que contrariam suas orientações, levando, com isso, a momentos de conflitos. Mais do
que desenvolver o procedimento técnico, o profissional deve almejar prestar o cuidado
compatível com a realidade e necessidade do cliente, buscando proporcionar o bem
estar do sujeito sob os seus cuidados.
Para Leininger (1985, 2006), os cuidados culturais congruentes só existirão
quando os valores, expressões ou padrões dos indivíduos e grupos ou ainda quando os
cuidados culturais forem reconhecidos e usados adequadamente e significativamente
pelos enfermeiros, durante a prática assistencial.
Assim, Leininger (1985, 2002, 2006), cita o Modelo do Sol Nascente, que foi
desenvolvido para auxiliar as enfermeiras a definirem os conceitos mais importantes da
Teoria, assim como as interrelações da mesma, visando oferecer meios para
1

Alguns enfermeiros questionam esta postura filosófica acreditando que seus profissionais são conhecedores de
verdades e de cuidados médicos e que sua missão é instruir ou ensinar os clientes que não são conhecedores do que é
o melhor pra eles.

105

enfermagem descobrir e entender o cuidado cultural através da visão de mundo e da
realidade do cliente.
Neste modelo, o enfermeiro desempenha o papel de articulador do cuidado
mediante a identificação do cuidado popular e do profissional, propondo então o
cuidado cultural congruente (DIAS et al, 2001).
Assim, ao desenvolver um cuidado ao cliente com feridas, buscando a melhoria
das suas condições de saúde, aspectos da sua cultura precisam ser considerados,
assim como a estrutura social que o mesmo está inserido. Desta forma, o valor cultural
é muito significativo, pois conduz o cuidado, tendo em vista que existem similaridades e
diferenças nas práticas, (universalidade e diversidade do cuidado cultural), tanto do
sistema de saúde profissional quanto popular. Contudo, as ações deste cuidado devem
ser previamente planejadas entre equipe de enfermagem e clientes, de uma forma
dialógica, almejando o cuidado cultural congruente, que objetiva o bem estar, a
melhoria da qualidade de vida e a autonomia do cliente.
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Os Saberes dos clientes com feridas e as implicações ao cuidado de
enfermagem.
Saberes do cliente sobre o cuidado: os alimentos e atividades interferindo na
cicatrização da ferida.

Durante o cuidado aos clientes, observei que enquanto o procedimento do
curativo era realizado, estes verbalizavam sobre alguns saberes que possuíam para
cuidar de si mesmo, ou para cuidar de outras pessoas com feridas. Estes saberes e
práticas foram apreendidos durante suas vidas e têm um significado, pois se referem
aos valores e crenças que foram assimilados, compreendidos e compartilhados.
Para Leininger (1985, 2006), cada cultura tem um conhecimento e uma prática
comum de cuidado e também possui um conhecimento e uma prática profissional do
cuidado. No entanto, os valores, crenças e práticas do cuidado cultural são
influenciados pela visão de mundo de cada pessoa,assim como a linguagem, a religião,
o contexto social, político, educacional, econômico, tecnológico, etno-histórico e
ambiental de cada cultura específica (LEININGER, 2006).
Leininger (2006) diz que conhecimentos desenvolvidos em sua Teoria como o
emic, expressam as perspectivas de mundo, tanto as visões, os significados e atitudes
de uma cultura particular; e o ethic, quanto a interpretação destes significados e
experiências destes seres, numa visão mais universal. Assim, cada indivíduo tem uma
visão de mundo, tem uma experiência diferente que precisa ser conhecida e valorizada
ao se planejar o cuidado.
Desta forma, cada sujeito entende sua problemática de uma forma e vislumbra o
seu cuidado de acordo com o que foi apreendido durante sua vida.
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Assim, o cliente Fábio cita durante a realização do curativo, que acredita que sua
ferida infeccionou devido à alimentação e atividade física, de acordo com o relato
abaixo:
Eu comi um churrasco com a carne gordurosa, aí quando foi no outro dia, já
amanheceu inflamado. E eu tinha ido lá pra casa de um amigo meu e ele
começou a correr e eu andei mais rápido, quase correndo.

O cliente Julio apóia o saber do cliente Fábio em relação a alimentação contraindicada pela medicina popular local durante o cuidado com os pacientes com feridas,
fazendo referência ao peixe de couro, que segundo ele é reimoso:
É porque, peixe de côro ele é, apesar daquele côro dele tem a rema no côro. É
por isso que ele é remoso. Ele é, peixe que não é remoso é peixe assim que
tem escama, como cascuda, sabe, outros tipo de peixe, vários outros tipos de
peixe, mas qualquer peixe de côro é remoso (...) Não pode comer esse peixe.
Isso, tanto pela gordura dele, como pelo côro dele né? É um peixe que tudo que
fica na flor dágua ele pega. Por isso que ele é remoso. Tudo que vai pela flor
dágua assim... (faz o gesto) sujera, ele pega. E se você tiver alguma coisa
assim: uma efermidade, ela vai arrebentá.

Para a cliente Eliete, o termo reimoso se justifica porque:
Inflama tudo, inflama, a mulher fica toda.....a mulher que ta de resguardo, a
mulher fica toda inflamada por dentro fica pugando aquele pus podre..

Ainda para a cliente Eliete existem outros alimentos de origem animal que não
devem ser consumidos devido às complicações que proporcionam as pessoas:
Não come, jabuti e nem a paca, anta tambem não (...). A curimatã, o peixe a
curimatã, o peixe de couro, porque ele tem esporão (...) É o peixe de couro
quem tem enfermidade não pode comer porque ele tem esporão, inflama.

Na região, é comum a relação entre o tipo de alimento consumido e a dificuldade
da cicatrização de feridas, sendo contra-indicada a ingestão de peixes, carne bovina
gordurosa, de porco e algumas de caça. Sabe-se que o consumo dos peixes é
recomendado, por ser uma excelente fonte de proteínas e elevado valor nutricional,
pois pequenas quantidades satisfazem as necessidades diárias de proteínas. Em toda
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a carne encontra-se proteínas de alto valor biológico e uma excelente fonte de ferro,
fósforo é potássio, que são importantes para prevenir e curar as anemias (COSTA,
2003).
O peixe é um dos recursos naturais mais abundantes e mais intensamente
explorados na Amazônia e talvez um dos aspectos mais relevantes do peixe para esta
população, seja devido ao fato de ser acessível às classes com menor poder
econômico (CERDEIRA et al, 1997), no entanto não são recomendados pela população
em casos de debilidade do organismo e em presença de lesões no corpo.
Outra carne considerada reimosa, é a carne de porco e carnes de caça, como
tamanduá, tatu, paca, gambá e quati, e portanto também são contra-indicadas por estas
comunidades do litoral do sudeste brasileiro (HANAZAKI e BEGOSSI, 2006).
No entanto, segundo a cliente Eliete, existem carnes que podem ser comidas,
pois não prejudicam a saúde, nem agravam o estado do doente:
(...) veado capoeiro, que o veado é carne mansa, o tatu, o quexada. Tem o
porquinho e tem o quexada, né, o quexada, o porquinho é reimoso, o quexada
não é reimoso não, reimoso é o porquinho.

Apoiando o saber da cliente Eliete, na pesquisa da comunidade do sudeste do
Brasil, os alimentos chamados “mansos” são inofensivos (HANAZAKI e BEGOSSI ,
2006).
Crescêncio (2010) cita que a fonte de proteína mais tradicional na Amazônia é o
peixe, que é considerado um tipo de carne saudável. No entanto, no estado do Acre,
as pessoas têm acesso aos peixes nos mercados e são os mais diversos, como:
mandim, tambaqui, curimatã, matrinxã, tucunaré, entre outros e provenientes da pesca
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extrativista e ou dos criatórios. A piscicultura no Acre é realizada em tanques que são
escavados ou em açudes de barragem.
Segundo Crescêncio (2010), o que faz com que os peixes produzidos no Acre
sejam diferentes é a sua alimentação, a qual é baseada em alimentos alternativos,
como resto de produção rural, de macaxeira, de alimentação humana, entre outros.
Existem relatos de piscicultores que lançam nos açudes cadáveres de animais
domésticos para que os peixes roam os ossos destes. Com isto, o peixe ao se alimentar
de restos e subprodutos, torna-se rico em carboidratos e pobre em proteínas. Esta
alimentação não balanceada que o peixe consome, produz uma grande quantidade de
gordura, e então torna-se um peixe de baixa qualidade e de sabor desagradável.
Portanto, o excesso de gordura ocorre não pelo fato do peixe ser criado em cativeiro e
sim devido a alimentação que ele consome.
Assim, devido a falta de conhecimento ou opção,no Acre as pessoas aceitam
adquirir esse tipo de peixe e ao preparar refeições como a caldeirada, acham comum
retirar a camada de gordura espessa que fica na superfície (CRESCÊNCIO, 2010).
As práticas do cuidado podem ser diferentes ou similares, variando de cultura
para cultura, de região para região; e que da mesma forma, as práticas dos cuidados do
sistema de saúde popular são diferentes do sistema profissional.
Neste sentido, Leininger (1985, 2002) reforça a necessidade do conhecimento
das realidades da clientela e do uso das ações de cuidado, preservando, acomodando
ou reorganizando-as.
O sistema de saúde popular define quais são as formas de cuidado e então
decide quais são os tipos de peixes que são benéficos ou maléficos à saúde, podendo
variar de região para região.
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Em estudo realizado com comunidades residentes na costa litorânea do sudeste
brasileiro, observaram que é comum a existência de tabus relacionados a ingestão de
alguns tipos de peixes, durante os períodos de doença, gravidez e lactação. Estas
comunidades definem peixe reimoso com um peixe “pesado” e que comê-lo faz mal,
podendo ingeri-lo somente pessoas em bom estado de saúde. Estes peixes são
comidos fritos ou cozidos, dependendo da preferência de quem o prepara. O tabu à
algumas espécies de peixes também está relacionado a presença de substâncias
tóxicas quando o peixe se deteriora, especialmente nos casos de peixes da família
Scombridae (atuns e bonitos) e Elasmobrands (raias) (HANAZAKI e BEGOSSI, 2006).
Na pesquisa desenvolvida com pescadores profissionais artesanais no estado do
Mato Grosso, observaram que os sujeitos ao pescarem o peixe pintado, preferem
vendê-lo, pois acreditam que a reima do couro do peixe faz mal aos indivíduos que
apresentarem ferimentos ou que estiverem em período pós-operatório (ROCHA e
POLETO, 2009).
Assim, percebemos que não somente os clientes com feridas que residem em
Cruzeiro do Sul, mas também outras comunidades acreditam que peixes de couro
comprometem a cicatrização das feridas.
No entanto, na pesquisa realizada por Rocha e Poleto (2009),na Região da Bacia
do Araguaia, identificaram que a comunidade de pescadores usa peixes com fins
medicinais. Segundo os pescadores, muitas espécies são usadas para tratar doenças
como asma, bronquite, coqueluche, tosses, entre outros. Além destes problemas, fazem
referência ao uso dos peixes para tratar os variados tipos de feridas.
Na investigação, concluíram que o peixe cujo nome popular é Abotoado
(Oxydoras Níger) é indicado para pessoas com pele ressecada e cicatrização de
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ferimentos. Para usá-lo, deve ser retirada a gordura armazenada entre a 1° e 2°
vértebra, fritá-la até virar óleo e pingar no café e tomar pela manhã. O caranha
(Piaractus brachypromus), é indicado na cicatrização de ferimentos, e para usá-lo,
retiram a gordura, fritam e aplicam o óleo no local desejado. Já o Matrinchã (Brycon
SP.) é usado em queimadura e deve ser retirada a gordura da barriga, fritar o óleo e
passá-lo sobre a queimadura. O peixe pintado (Pseudoplatystoma fasciatum), é
indicado para a cicatrização de ferimentos e orienta-se colocar o fel no álcool para
aplicar no ferimento e pingar na água para fazer a limpeza no mesmo. A pirarara
(Phractocephalus hemioliopterus) é usada em queimaduras e ferimentos, e para aplicála deve retirar a gordura do peixe, colocá-lo para ferver e depois de frio, aplicar no local
da lesão.
Como relatado, estes peixes são usados na medicina popular regional e deles
são extraídas matérias-primas para elaboração de remédios populares, que são usadas
nas mais variadas doenças. São feitos chás e cafés, e estes remédios são misturados,
assim como são aplicados diretamente nas feridas. Os pescadores preparam tais
remédios e passam para familiares e amigos.
Contudo, nem sempre as ações do cuidado deverão ser preservadas, mas sim
analisadas juntamente com a clientela, e posteriormente acomodando-as ou
renegociando-as, favorecendo o bem-estar e atendendo as necessidades, desde que
não sejam prejudiciais à saúde do indivíduo.
Desta forma, é importante que a população seja orientada em relação aos
benefícios do consumo de determinados alimentos, que são importantes à sua saúde, e
que no caso do peixe por exemplo, para minimizar a teor de gordura ao ingeri-lo, é
interessante que os profissionais orientem a população sobre opções de preparo,
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preferindo comê-los grelhados, ou na brasa, e não fritos, o que aumentaria a
quantidade de gordura. Portanto, não abolir de sua dieta, até mesmo pelo fato de que o
peixe constitui grande parcela dos alimentos da população da região amazônica.

Saberes do cliente sobre o cuidado: a vez das plantas medicinais e das crenças
religiosas.

Ainda durante a assistência na unidade de saúde, durante o diálogo do
profissional com os clientes, e ainda durante as entrevistas, pude perceber que existem
saberes relacionados ao tratamento das feridas que são transmitidos de geração para
geração, na maioria das situações, por pessoas mais experientes.
A cultura da população de Cruzeiro do Sul está inserida em um contexto
pertencente ao contexto Amazônico. Segundo Mendonça et al (2007), este complexo
cultural abarca um grupo tradicional de valores, crenças, atitudes e modos de vida que
desenharam a organização social em um sistema de conhecimentos, práticas e
utilização de recursos naturais que são retirados inclusive da floresta e seu entorno.
O saber tradicional é um saber firmado na experiência dos indivíduos, em suas
relações pessoais, sociais e ambientais. É fruto do trabalho de um grupo e de suas
descobertas, que define sua riqueza e diversidade (MENDONÇA et al, 2007).
Este saber popular é usado comumente pela população cruzeirense em várias
situações, inclusive quando na presença de alguma doença ou agravo.
O saber local sobre a terapêutica dos diversos males que afetam o ser humano,
geralmente é percebido em pessoas mais idosas que carregam consigo preciosas
informações, que foram recebidas de seus ancestrais (NETO, 2006).
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Neste sentido, Kreutz et al (2003) apoiados em Helman (1994), dizem que a
maioria dos tratamentos de saúde dessa alternativa ocorre por pessoas da mesma
família, por amigos, pessoas que residem no mesmo local, organizações religiosas ou
profissionais, corroborando com Leininger (1985, 2006) ao defender a existência do
saber popular de saúde.
Quando a clientela tem dificuldade de buscar o atendimento profissional, usa
seus saberes e práticas, os apreendidos através da medicina popular, como mostra a
fala do cliente Homero:
(...) Maisi aí quando a gente não tem condição da gente vir ao posto, a gente
faizi isso. (o uso dos chás para tratar as doenças)

Já a cliente Eliete afirma que para cuidar das feridas é preciso:
Quando terminar de lavar, enxugar, ai se tiver... um óleo, azeite doce ou óleo de
andiroba. Óleo de andiroba serve muito pra curar ferida, ai a gente passa, ai deixa se
quiser cubri ela com papelzinho fino se cobre com aqueles "paradapo” .

Neste sentido, a cliente Eliete usa os conhecimentos para proporcionar a
drenagem da secreção de alguns tumores:
O tumor quando ele começa, ai ele vai crescendo aquela coisa dura, aquela
carne vai ficando dura, dura ao redor né ficando dura. Aí vai cuidando de criá
aquele bico, ai você... são duas coisa que a gente bota em cima, coloca em
cima, quando vê que ele já tá perto de espocar, ai voce "rapa" um "poco" de
sabão "virgi' aí coloca em cima, aí coloca um papinho assim em cima, pode
deixar, no outro dia quando você puxar, ja puxa o, ja, ja vem com tudo.

E segundo a mesma cliente, depois que o tumor é drenado,
Fica o buraco limpinho, Só o oleo ao redor, só o óleo mermo de andiroba, ou
azeite doce.

Para Mendonça e Ferraz (2007), a andiroba (Carapa guianensis) é uma planta
de uso variado, e suas partes são usadas com diversos objetivos, sendo a madeira na
fabricação de móveis,construção civil e as sementes para extração do óleo. Este último
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é muito apreciado na medicina popular, sendo indicado por comunidades do Amazonas
como repelente, contra exo-parasitas (pediculose) e pruridos (coceira), além de
cicatrizante de ferimentos.
Já Packer e Luz (2007) citam que existem artigos científicos que defendem o uso
da copaíba com uma ação antiinflamatória, no entanto, a ação antimicrobiana não foi
comprovada em sua pesquisa.
No relato da cliente Eliete, ressalta-se o uso de planta medicinal no tratamento
da ferida. Sabe-se que desde a antiguidade, as plantas medicinais ocupam um espaço
significativo no cotidiano das pessoas (ALVIM e CABRAL, 2004).
O uso das plantas medicinais faz parte da história humana, com importância nos
aspectos medicinais e culturais (REZENDE e COCCO, 2002).
A fitoterapia significa o uso das plantas medicinais para cuidado da saúde e usase as diversas partes da planta, como cascas de árvores, folhas, frutos e sementes
(REZENDE e COCCO, 2002).
Para tratar as feridas, segundo Lima (2009), a fitoterapia pode ser usada através
da aplicação tópica de cataplasmas, óleos essenciais, preparados com folhas e flores,
chás ou infusões. Segundo a autora, é importante que as plantas a serem usadas
tenham certificação e sejam comprovadas, através de mateiros ou herbalistas experts.
De acordo com a Resolução-RDC N° 10, de 9 de março de 2010, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dispõe sobre a notificação de drogas
vegetais. Considera o Decreto n° 5.813 de 22 de junho de 2006, que aprova a Política
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no país e a Portaria Interministerial n°
2960 de 9 de dezembro de 2008, que aprova o Programa Nacional de Plantas
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Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos(ANVISA, 2010).
No artigo 1° desta Resolução, a ANVISA institui a notificação de drogas vegetais,
assim consideradas as plantas medicinais ou suas partes, que contenham as
substâncias, ou classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica,
após processos de coleta ou colheita, estabilização e secagem, íntegras,
rasuradas, trituradas ou pulverizadas.

A ANVISA (2010) não recomenda o uso de plantas medicinais em crianças
menores de 3 anos, gestantes e lactantes. Em crianças de 3 a 7 anos de idade a
posologia usada constitui-se de 25% das doses recomendadas para o adulto e em
crianças de 7 e 12 anos apenas 50%.
Desta forma, a ANVISA (2010) na referida Resolução, expõe algumas plantas
medicinais, que são relevantes no uso tradicional ou que foram submetidas a estudos
científicos e que comprovam sua eficácia.
Assim, de acordo com a ANVISA (2010), as plantas que são usadas no
tratamento tópico são: Cajueiro (Anacardium accidentale) que é usado em lesões como
anti-séptico e cicatrizante. A Bardana (Arctium lappa) é usada em dermatites e como
anti-séptico. Suas raízes são submetidas a decocção e são aplicadas compressas na
região afetada durante 3 vezes ao dia. Já a Calêndula (Calendula officinalis) é usada
em queimaduras e é feito infusão com as flores e as compressas são aplicadas na
região 3 vezes ao dia. O Pau-ferro (Caesalpinia férrea) é usado como cicatrizante e
anti-séptico. Suas favas são submetidas à decocção e é aplicado a compressa na
região de 2 a 3 vezes ao dia. O Guaçaton, Erva-de-bugre (Casearia sylvestris) é
utilizado em dor e lesões como anti-séptico e cicatrizante tópico. Suas folhas são
colocadas em infusão e é aplicado na região. Já a Goiabeira (Psidium guajava) é

116

utilizada em pele e mucosas lesadas, como anti-séptico. É feito a infusão com as folhas
jovens e aplicado na região afetada. O Barbatimão (Stryphnodendrom adstrigens) é
recomendado em lesões como cicatrizante, anti-séptico na pele e mucosas bucal e
genital. A casca é usada em decocção e é feito compressas no local afetado por 2 a 3
vezes ao dia.
Para Silva et al (2007), o reconhecimento das ervas medicinais para preparar o
remédio caseiro torna-se uma necessidade de segurança tanto para quem o prepara e
para quem o ingere e é imperativo a existência de sensibilidade e experiência para
desempenhar esta prática.
A cliente Eliete relata o uso dos chás:
É bom, vale a pena a pessoa ensinar, ensinar esses remédio, esses
ensinamentos, porque muita gente não sabe fazer um chá pra uma criança, não
sabe, aqui tem muita pessoa que não sabe fazer (...)eu mandei varias vezes
"hartelã" pra fazer chá pra criança e a mãe nem ai, não tá nem ai, e o bichim ta
com uma tosse medonha, eu tenho malvarisco, “hartélã” pra fazê cha, aqui é
bom pra tosse

E segundo o cliente Hélio:
A gente usa, a gente aqueles cuzimentos de... a pessoa, pelo menos a minha
mulé ela tem um... daquelas pessoa maisi antiga e faizi aqueles cuzimento, é
planta eu acho que aí chega aqui no posto e eles diz que as pessoa num pode
maisi lavá, essas coisa.

No entanto, existem clientes que além de usarem as plantas medicinais para se
cuidar, também se amparam no cunho religioso, para sustentar suas necessidades.
Neste sentido, F.Neto e Orlando (2010, pag. 1) advogam que as crenças e os
mitos ligados ao imaginário são ativados
Quando a força da razão não é suficiente para preencher o “vazio químico ou
psicológico” causado por um problema.
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Portanto, é comum ao ser humano se apegar a religião e crenças, optar pelo uso
de ervas ou qualquer alternativa que proporcione alivio do seu sofrimento, pois é este
símbolo que lhe proporciona forças para buscar a vida e não se entregar a morte.
Segundo Minayo (2008), quando uma pessoa encontra-se frente a situações que
considera limítrofe, como doenças graves, problemas materiais, espirituais ou morais,
busca o amparo religioso, que pode se desenvolver através da cura ou dos milagres.
Minayo (2008, p.66) refere-se ao termo cura, como sendo um fenômeno através
do qual:
As pessoas recuperam a saúde física e mental, recuperando também a sua
segurança, o bem-estar, a honra, o prestígio, ou tudo aquilo que seja
reordenação do caótico, do negativo. Já o milagre se restringe a significar a
consecução de um bem, podendo ser saúde, material ou espiritual,
considerado impossível de ser alcançado pelas forças naturais ou pelos
recursos do devoto.

Para a cliente Eliete, é preciso que as pessoas tenham fé:
É muita fé, a pessoa tem muita fé Jesus Cristo não é furado, ele é santo e
poderoso, ai o pessoal fazendo promessa, a promessa , muita promessa é
valída mas se ajoelham na frente daquela santa e pede a oração, mas com fé
em Deus ai muitas pessoas é curada, eu vejo passa isso ai na televisão aquele
montão de gente, eu fui lá no que eu acompanhei aqui a procisão, com a minha
menina com o pé no chão pra pagá promessa.

E o cliente Oswaldo ressalta que a fé é necessária, independente do nível sócioeconômico:
Mas a gente como pobre também tem uma confiança em Deus, né? e ... foi
assim, eu fiquei, pedi que Deus me ajudasse né?

Neste contexto, a fé é uma forma que as pessoas encontram para acreditarem e
confiarem que algum processo terá resultado satisfatório através de intervenções
divinas.
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Para Minayo (2008), a fé denota um desejo, uma esperança de transformação da
situação individual, de uma forma que o fiel acredita fielmente na intervenção
sobrenatural, “de acordo com a vontade de Deus”.
Alguns sujeitos buscam o amparo religioso, segundo orientação de familiares ou
amigos:
Umas amigas minhas vinham me visitar e dizia que eu tinha que levar ele pra
benzer, que eu tinha que levar ele na benzedeira, pq ele ia ficar curado. E tinha
que ser 3 vezes.Três visitas.Eu cheguei a levar durante 3 vezes. (Cliente
Margarida.)

Para Neto e Orlando (2010), estes rituais de benzedura tem semelhança com os
rituais de pajelança ou xamanismo e no entanto, o benzedor não possui nenhuma
religião específica, e o seu conhecimento para realizar tais ações são provenientes da
sua longa experiência e de um aprendizado ligado a parentes. Contudo, tem autoridade
e prestígio e devido a este fato costuma atender pessoas de outras comunidades.
Estas atividades de benzeção ou reza normalmente são realizadas diante de
imagens, crucifixo, bíblias, terços (símbolos sagrados), com o uso de velas, águas e
ramos de folhagens como arruda. São constituídas por preces, gestos e movimentos,
que têm o inicio com o sinal da cruz. Durante a benzeção são verbalizadas palavras e
ações que produzem graças divinas, atraem paz ao espírito e afastam as entidades
maléficas (F.NETO e ORLANDO, 2010).
A

cliente Margarida relata o conforto espiritual e emocional ao desenvolver as

práticas religiosas:
Me sentia, me sentia porquê, como mãe você procura fazer tudo que acredita
fazer que é possivel para curar teu filho. Né, e quando eu percebia que ele
ficava irritado com a pele assim, coçava, feria e continuou, começava a se
cortar,desde bebê, e eu não sabia ainda o que era, eu acreditava sim, que a
benzedeira podia curá-lo, por que as pessoas me passavam essa confiança. E
eu como mãe eu achava que eu tinha que na verdade fazer aquilo, né, porque,
eu tinha fé de que ele ia ficar bom. (Cliente Margarida.)
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F.Neto e Orlando (2010) citam que alguns pais se apegam a entidades
milagrosas as quais crêem ter o poder de salvar a vida dos filhos e, portanto, Leininger
(1985) defende que os valores e crenças devem ser compreendidos ao invés de serem
ridicularizados e desprezados. Com isso, a enfermagem como profissional que
desenvolve atividades com base humanística, precisa imergir no mundo do cliente para
compreender seus valores e crenças, e qual o significado que estes representam para
cada indivíduo.
Nas situações supracitadas, a enfermagem precisa acomodar os cuidados,
valorizando as crenças e os valores, e orientar sobre a importância da associação das
práticas do sistema de saúde popular, como o conforto espiritual aos cuidados do
sistema de saúde profissional, pois o desenvolvimento benéfico do cliente depende da
adesão à terapêutica. Neste sentido, o enfermeiro se coloca como articulador do
cuidado popular e cuidado profissional, e precisa ser visto como um aliado no cuidado e
não somente detentor do saber e da prática, o que distanciaria e prejudicaria o
desenvolvimento do tratamento.

A idealização do cuidado de enfermagem pelos clientes com feridas.

Em um momento no qual a humanização e o acolhimento são essenciais para
um cuidado diferençado, é hora de resgatar o perfil humano do profissional e
transportar para o cuidado.
O acolhimento é processo de escuta qualificada, em que se prioriza o
atendimento de acordo com as necessidades do cliente, proporcionando a valorização
da relação humanizada entre enfermeiro-paciente (ALCOFORADO et al, 2009).
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Assim, repensar nossas práticas e desenvolvê-las com empatia, com respeito ao
outro, valorizando os sentimentos, os saberes, as práticas, as crenças é fundamental
para proporcionar um cuidado voltado às reais necessidades do ser, respeitando
inclusive sua cultura. Interagir de forma a dar atenção e carinho, doar-se ao outro,
envolver-se, permitir-se mergulhar no mundo do outro e cuidar com afeto e respeito.
Na fala da cliente Margarida percebemos o quanto a clientela sente necessidade
de um cuidado humano, que ampare suas necessidades.
Então, o que eu sinto às vezes falta, um pouco mais de entrosamento, com o
paciente, de enfermeiro, o paciente,muitas vezes eles não olham muito pra
você,não procuram saber mais detalhes porquê eu acho que essa parceria,
esse relacionamento, é fundamental até pra própria criança né?!

Desta forma, ao repensar as práticas profissionais e a interação com o usuário,
compreendemos que a cultura está presente nos relacionamentos e define os cuidados
em saúde (MULLER et al,2007).
Emergiram nas falas de alguns sujeitos, a necessidade de serem atendidos em
tempo hábil, e que a necessidade da espera para o atendimento implica na qualidade
do serviço prestado pela equipe de enfermagem.
A pessoa chegá, sê bem atendido, sê bem atendido e num ficá esperando, que
nem há muitos tempos atrás, assim que eu cheguei aqui você passava dias pá
ser atendido e, no caso de curativo, a pessoa passava duas horas esperando,
pra sê atendido. E hoje não, quase todos os posto que eu vô... não demoro não.
Logo sô bem atendido.(Cliente Juca)

A postura que alguns clientes adotam ao aguardar o atendimento denota a
ansiedade, pois continuam com os braços cruzados, não se olham, mas acompanham
a entrada de novas pessoas no posto. Não sorriem e parecem tensas esperando o
atendimento:
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No entanto, um cliente defende que o tempo de espera é necessário em virtude
da grande demanda de clientes a serem atendidos na unidade, e que este fator não
interfere na qualidade do trabalho oferecido pela enfermagem.
O atendimento é... que o modo de o pessoal falar é chegar e ser logo atindido
né?... mas a pessoa também tem que ver, que “pru que” tem que as pessoa
que tá precisando mais do que você... às vezes a pessoa (profissional) tá
ocupada (...) então você tem que esperar, aguardar um poco que é pra você
também ser atindido, né? Pru não? Não é aquela pessoa ser ruim que não tá te
atendendo, pru causo que tem ôtras pessoa que ele tá atendendo. Ele também
não pode largar o setor dele pra ele atender você. Premero ele atende pra
depois você ser atendido.(Cliente Homero)

Sabe-se que a presença da lesão modifica o cotidiano, deixa o paciente mais
sensível emocionalmente e altera as suas necessidades diárias. A Enfermagem precisa
estar preparada para interagir com estes clientes, buscando proporcionar um cuidado
diferenciado e holístico (SILVA et al, 2008).
Ao cuidar do cliente com feridas, emerge a necessidade de vislumbrar o mesmo
na sua integralidade e não somente a ferida. Os clientes percebem e requerem o
cuidado diferenciado, pois a presença da ferida em seus corpos provoca sensações,
como medo, insegurança e dor.
A cliente Rosalina relata sua experiência ao ser atendida na emergência do
hospital logo em seguida ao acidente que provocou as feridas em seu corpo:
Era um aqui na minha perna e outro nas minhas costas. o que tava aqui nas
minhas costas ele pegava com os dois braços e as duas mãos (faz o
movimento esfregando pra cima e pra baixo). O outro jogava o soro fisiológico
em cima. Ele passava com força mesmo, sem pena nenhuma. Aí eu não gostei
não. (...) O meu dedão tava com um pedaço assim (faz o gesto com as
mãos),porque arrancou um bife com o dedo. Chegou lá o enfermeiro só
segurou, puxou e passou o bisturi. e eu ainda falei pra ele: "Tá doendo!" Ele
disse: "cala boca e deixa eu fazer o meu trabalho!

Percebemos que ao cuidar do cliente, a enfermagem desempenhou as
atividades sem respeito, sem empatia e o desconsidera como pessoa. Deve-se
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ressaltar que o cuidado a este tipo de paciente extrapola o corpo físico, patológico,
emergindo a necessidade de cuidar integralmente, considerando suas necessidades,
crenças e valores.
No entanto, destacamos a preocupação, o zelo, atenção dirigida ao cliente,
fazendo sentir-se importante e valorizado ao ser atendido em um ambiente hospitalar:
É, bom cuidado assim, porque eu tenho observado que eles estavam na hora
certa, me trazendo o remédio, e eles falavam assim perguntavam se eu tava
sentindo alguma dor. Eu senti que eles tavam preocupados comigo. Então, tá
sentindo alguma dor ? E eu dizia não: tô ótimo. Aí todo dia as enfermeiras
passavam duas três vezes na minha cama, nem só na minha mas na cama dos
outros pacientes, preguntavam e mediam a pressão da gente, e colocavam o
termômetro, pra ver a temperatura, da gente. Então eu achei o máximo. (cliente
Oswaldo)

Na realidade, os nossos clientes com feridas não exigem um cuidado muito
sofisticado, envolto em tecnologias duras e tecnologias consideradas de última
geração, e sim para além deste cuidado sofisticado, a presença de um cuidado
humano, integral, com respeito ao cotidiano, aos valores, crenças e a cultura.
O cliente Robson ao relatar sobre o cuidado acredita que ser bem cuidado é:
Você tomar os medicamentos na hora certa, é ver tudo limpinho assim.

Se a enfermagem desempenhar suas ações com embasamento holístico e
humanístico, respeitando as crenças, os valores, entendendo a história de vida e a
cultura da sua clientela, consegue planejar e executar o cuidado diferenciado e
adequado.
Os aspectos culturais e as necessidades cotidianas são pontos importantes e
devem ser considerados ao prestar o cuidado. Para Leininger (2006), existe a
necessidade de descobrir a natureza, as características, a essência do cuidado para os
clientes e para a equipe de enfermagem, e considerar os contextos de vida e as
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diferentes culturas, e desta forma, entender a visão da equipe de enfermagem (etic) e
da clientela (emic) possibilitando um cuidado adequado e benéfico. Neste sentido,
Leininger (2006) ainda reforça que os pontos de vista dos sujeitos são importantes no
momento de decidir quais serão as ações do cuidado.
Destarte, tendo como base o cuidado cultural congruente, que valoriza o cliente
com seus aspectos culturais e as necessidades diárias, resta-nos como membros da
equipe de enfermagem, vislumbrar o cliente em sua integralidade e não somente a
ferida, mantendo uma relação dialógica que proporcione um acolhimento e
aproximação com o cliente. Repensar nossas práticas assistenciais e desenvolver o
cuidado cultural onde o sistema de saúde profissional caminha juntamente com o
sistema de saúde popular, abolindo paulatinamente a postura profissional detentora do
saber.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cruzeiro do Sul é uma cidade com caracteristicas próprias, está isolada
geograficamente, localizando-se no extremo oeste da região amazônica. É banhada por
rios que propiciam grande base da alimentação da população, que é formada por povos
de variadas origens, envolvendo indígenas da região amazônica, nordestinos, síriolibaneses, italiano, portugueses, alemães e mais recentemente brasileiros da região
sudeste e sul do Brasil, além de peruanos e bolivianos. A maioria destes foi para esta
região em busca de trabalho e alguns de seus descendentes permanecem até hoje.
Esta população encontra-se distribuída nas regiões urbana e rural da cidade e vive sob
condições precárias de habitação, saneamento, renda e saúde.
Doenças como hanseníase, leishmaniose, malária, tuberculose pulmonar,
hepatite são comuns. Os serviços de saúde estadual, municipal e privado são
oferecidos, no entanto, existe uma dificuldade no atendimento especializado, o que faz
com que determinados pacientes sejam encaminhados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) para tratamento fora de domicilio (TFD) e assim seguirem para cidades como Rio
Branco, Porto Velho, Manaus, São Paulo, entre outras, dependendo da complexidade
de cada caso.
A população reside em áreas cobertas pela Estratégia de Saúde da Família e
além destes e outros agravos, também apresentam feridas, como as cirúrgicas,
traumáticas, por mordidas de cães, cobras, oriundas de picadas de insetos, entre
outras. Existem os clientes com feridas que fazem o acompanhamento na unidade
básica de saúde, pois foram encaminhados pelo hospital ou os oriundos do próprio
domicilio. Ainda os que buscam a unidade somente para pegar os materiais para
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realização do procedimento do curativo em sua residência, e os que alegam facilidade
na realização do procedimento.
Estes clientes com feridas adquiriram de seus antepassados vários hábitos,
costumes e crenças que são colocados em prática até os dias atuais e servem de base
para desenvolver o cuidado diário. No contexto, ao pesquisar o cuidado entre os
membros da equipe de enfermagem e os clientes com feridas, busquei no primeiro
momento descrever como os membros da enfermagem cuidam dos clientes com
feridas.
A equipe de enfermagem que atua na Unidade Básica de Saúde é composta por
um técnico de enfermagem e por um enfermeiro, e cabe destacar que o primeiro é do
estado do Amazonas, reside na cidade há muitos anos e conhece a cultura da
população. Ao passo que o segundo é oriundo do estado de São Paulo, encontra-se na
cidade há cerca de dois anos e meio e possui pequena experiência com a cultura da
região.
As formas que os profissionais conduzem o cuidado estão relacionadas não
somente aos seus conhecimentos adquiridos durante a formação profissional, mas
também aos seus valores, hábitos, experiências de vida e sua cultura, valorizando e
cuidando do ser humano de forma integral.
Contudo, em algumas situações a equipe de enfermagem relata sobre a
importância da orientação do tratamento no domicílio, do conhecimento sobre a história
de vida, da realidade dos clientes e das práticas de cuidado destacadas pelos clientes.
Entretanto, ao cuidar, os membros da equipe direcionam a atenção às caracteristicas
da ferida e ao tratamento tópico, em detrimento do cuidado integral.
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Segundo os membros da equipe, um dos fatores que prejudica o cuidado é a
falta de disponibilidade para atender a clientela, devido a grande demanda de
atividades existente na unidade de saúde.
Neste ínterim, não deve ser desprezada a importância do uso das tecnologias
duras e leve-duras, pois são fundamentais no processo. Contudo, ao associá-las às
tecnologias leves, harmonizam e tornam o cuidado eficiente e benéfico ao cliente. O
diálogo entre o ser que cuida e o ser que é cuidado necessita ser efetivo e, ao interagir
com o cliente, a enfermagem conhece a cultura, a realidade, o cotidiano; e, portanto
compreende suas visões de mundo, facilitando o cuidado, que deve transpor a ferida e
focalizar o cliente em sua integralidade.
No que diz respeito aos cuidados desempenhados pelos clientes, busquei
identificar quais são os saberes e as práticas usadas para se auto-cuidar. Assim, estes
saberes e práticas dos clientes foram aprendidos, compartilhados durante toda a sua
vida e, portanto têm um significado importante na forma como compreendem e
interpretam as informações e orientações que recebem dos profissionais.
Os clientes associam os cuidados populares aos cuidados profissionais no
tratamento de suas feridas. Eles buscam o atendimento na unidade de saúde enquanto
a ferida encontra-se comprometida, pois precisam de um acompanhamento mais
criterioso e desta forma costumam seguir determinadas orientações da enfermagem.
No entanto, ao perceberem a melhora na cicatrização da lesão, deixam de
buscar o atendimento ou então agregam os conhecimentos populares. Desta forma, a
clientela usa as mais variadas práticas, incluindo a higiene e antissepsia às feridas,
usando água de torneira ou de poço para lavar a lesão, pois é a solução disponível em
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seus domicílios. O sabão é usado para fazer espuma, e com um pano esfregam a
lesão. Existem relatos da utilização de álcool, mercúrio, polvilho (talco) e água de sal.
Soluções tópicas no tratamento, como a aplicação do azeite virgem e óleo de
andiroba após a limpeza foi relatado como sendo para facilitar a cicatrização, pois
“cura” a ferida. O uso de plantas em forma de chás e cataplasmas para o tratamento de
doenças e feridas é mantido e valorizado, principalmente por mulheres e com idade
mais avançada.
As restrições alimentares, bem como a ingestão de peixes considerados
reimosos (gordurosos), carne de porco, de paca e jabuti são comumente relatadas.
Para os clientes, o consumo destas fontes protéicas durante o período em que se
encontram com lesões é prejudicial, pois a gordura existente na pele dos animais e a
sujidade que eles carreiam interfere na cicatrização, podendo proporcionar inflamação
das feridas. No entanto, relata-se que carne de tatu, veado capoeiro e de porco
queixada podem ser ingeridos, pois são mansos e não interferem na cicatrização das
feridas.
Além disso, os sujeitos valorizam as práticas religiosas (religiões da floresta,
catolicismo e evangélicos). Para eles, a fé em Deus possibilita conseguir a melhora do
quadro ou até mesmo a cura da doença. Ao desenvolver estas práticas, o cliente busca
um conforto espiritual e emocional, pois traz segurança e confiança em uma perspectiva
de saúde positiva.
Clientes relataram a necessidade de serem ouvidos, de serem vistos e
valorizados durante o cuidado. Ao perceberem que a equipe desenvolve as atividades
com preocupação, com zelo e atenção, sentem-se importantes e bem cuidados. Já para
alguns clientes, o que importa durante o cuidado é o tempo de espera que deve ser
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curto, entretanto, em algumas situações a espera é inevitável, pois existem clientes que
têm mais necessidades do que outros.
Nesta conjuntura, ao discutir os saberes e as práticas entre os sujeitos, percebo
que os clientes associam o saber científico ao saber popular. E a equipe de
enfermagem ainda busca esta relação, sendo relevante ressaltar a necessidade de aliar
os dois saberes, para compreender a forma com que o cuidado é desenvolvido.
Os saberes e as práticas desenvolvidas pelos sujeitos têm ligação com o
contexto no qual foram criados, com a cultura de cada um, envolvendo as histórias de
vida, os valores e as crenças que foram apreendidos durante toda existência. Desta
forma, cada indivíduo tem uma visão de mundo e assim entende sua problemática de
uma maneira própria, encarando o cuidado de acordo com a sua vivência. Estes
cuidados culturais podem ser similares ou diferentes, e precisam ser planejados
juntamente com o cliente, de acordo com o seu ponto de vista. Assim, as crenças
precisam ser compreendidas ao invés de ignoradas pela equipe de enfermagem.
Contudo, existe um desafio continuo que envolve a adaptação do cuidado às
necessidades e à realidade cultural dos clientes.
Se a enfermagem vislumbrar o cliente em sua integralidade e não somente a
ferida, mantiver uma relação dialógica que proporcione um acolhimento e aproximação
com o cliente e repensar as práticas assistenciais, desenvolvendo o cuidado cultural
onde o sistema de saúde profissional caminha juntamente com o sistema de saúde
popular, abolindo paulatinamente a postura profissional detentora do saber, tende a
desenvolver o cuidado adequado às necessidades da clientela.
Quando a Enfermagem define os cuidados, impondo-os ao cliente, sem atentar
para a realidade, sem se aproximar do seu cotidiano, pode gerar situações do conflito,
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que são prejudiciais ao sujeito e a sua adesão as formas de tratamento e cuidado
oferecido. Desse modo ressalto a importância do cuidado cultural congruente que
proporciona um cuidado harmonizado aos valores e crenças, sendo adequado e
benéfico. Assim, juntamente com o cliente com feridas, decidir qual a melhor forma de
atuação do cuidado, e, portanto preservar, adaptar ou renegociar a ação, sempre com o
objetivo de propiciar a saúde, o bem estar e futuramente a autonomia.
Ao decidir realizar este estudo, tive o anseio de conhecer e discutir os saberes e
práticas da equipe de enfermagem e dos clientes com feridas. E embora tenha
alcançado os objetivos do estudo, algumas limitações foram enfrentadas durante o
mesmo.
A primeira limitação refere-se ao pequeno quantitativo de sujeitos que
participaram do estudo. Tanto o número de profissionais, que atendiam a Estratégia de
Saúde da Família, quanto o número de clientes atendidos foi pequeno. Algumas
situações influenciaram no atendimento no ambulatório de feridas, como a existência de
cursos destinados a equipe de enfermagem nos dias do trabalho de campo, diminuindo
assim o quantitativo de horas disponíveis e de acompanhamento dos cuidados aos
clientes.
A segunda limitação refere-se à distância e ao isolamento geográfico da cidade
de Cruzeiro do Sul, que associado ao tempo disponível para coleta de dados, análise
do material e exigência à presença nas aulas teóricas, dificultou o desenvolvimento das
atividades.
Considerando a importância do estudo, tanto para o contexto da cidade de
Cruzeiro do Sul, quanto para o nacional, ainda existem lacunas a serem trabalhadas e
exploradas, tendo em vista a necessidade de aliar o saber científico ao saber popular,
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buscando a congruência do cuidado, o que pode ser difícil, se o profissional adotar uma
postura de detentor do saber e da prática, não valorizando a cultura e a realidade dos
clientes. Desenvolver debates, discussões e seminários abordando essa temática, pode
ser um caminho rumo a uma enfermagem que prioriza o cuidado de qualidade à
clientela em todos os cenários do nosso país, que pelas suas dimensões geográficas
oferece contínuos desafios quando pretendemos desenvolver competências e
habilidades para cuidar do outro na perspectiva da recuperação, reabilitação e
promoção da saúde.
Realizar um trabalho direcionado aos saberes e práticas da equipe de
enfermagem e clientes com feridas em um cenário com especificidades culturais e
tendo como base teórica os conceitos da Teoria da Diversidade e Universalidade do
Cuidado Cultural, proporcionou vislumbrar o objeto do estudo de uma forma
diferenciada, humana, integral; valorizar as necessidades cotidianas dos sujeitos e
compreender o processo do cuidado.
Ao buscar compreender a Teoria e seus conceitos para embasar meus
conhecimentos e desenvolver o trabalho, percebi que alguns destes conceitos foram
bem caracterizados e facilmente aplicados ao estudo.
O conceito de cultura foi desenvolvido amplamente, pois os sujeitos do estudo
demonstraram a importância da mesma no contexto, uma vez que os saberes e as
práticas desenvolvidas no cuidado foram aprendidos e transmitidos de geração a
geração.
Já o conceito de cuidado foi usado de maneira articulada com os conceitos de
sistema profissional e sistema popular de saúde, pois estavam vinculados as atividades
desenvolvidas tanto pelos profissionais quanto pelos clientes. Lembrando que o
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conceito de saúde estava inserido neste contexto, pois o cuidado desenvolvido buscava
proporcionar o bem estar dos sujeitos. Acredito que o conceito de saúde esteja tão
intimamente inserido no dia-a-dia dos sujeitos, que emerge de uma forma natural, pois
é através dele que o indivíduo está capacitado a realizar suas atividades diárias.
Da mesma forma, os conceitos de Diversidade Cultural do Cuidado e
Universalidade Cultural do Cuidado foram caracterizados em situações em que os
cuidados desenvolvidos pelo sistema popular e profissional estavam presentes.
Contudo, vale ressaltar que o cenário do estudo está inserido no Programa de
Saúde da Família, devendo prestar assistência diferenciada, valorizando as
necessidades dos clientes e cujas ações devem ter o foco na inversão da hegemonia
do modelo médico-assistencial, revertendo a assistência centrada na doença,
permitindo que os princípios de equidade, universalidade e integralidade sejam
respeitados. Desta forma, torna-se imperativo que o respeito à cultura e à realidade do
cliente esteja presente e que a Enfermagem precisa ter competência técnico-científica,
uma postura dialética e busque a congruência do cuidado cultural.
Assim, este estudo não esgota a temática, pelo contrário, fornece subsídios para
novas pesquisas, que encorajem clarificar os desafios no cuidado transcultural em um
pais cujas dimensões implicam em desafios cotidianos no cenário da saúde e
educação.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1.

Dados de identificação

Título do Projeto: Saberes e práticas sobre cuidados nas interações da equipe de
enfermagem e clientes com feridas: o caso do Municipio de Cruzeiro do Sul - Acre.
Pesquisador Responsável: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo
Orientanda: Carla Lucia Goulart Constant Alcoforado
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal
Fluminense
Nome do voluntário: _____________________________________________________
Idade: _____________ anos
R.G. ________________________________
Responsável legal (quando for o caso):______________________________________
R.G. Responsável legal: __________________________________________________
O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa
“Saberes e práticas sobre cuidados da enfermagem a clientes com feridas: o caso do
Municipio de Cruzeiro do Sul – Acre, desenvolvido sob a responsabilidade do
pesquisador Fátima Helena do Espírito Santo e sua orientanda Carla Lucia Goulart
Constant Alcoforado. Esta pesquisa tem como objetivos: Descrever como é o cuidado
dos membros da equipe de enfermagem aos clientes com feridas; identificar como os
clientes com feridas se cuidam e discutir os saberes e práticas no cuidado da equipe de
enfermagem e clientes com feridas. Participando desta pesquisa, o(a) Sr. (a) estará
contribuindo para a ampliação dos conhecimentos sobre os saberes e práticas nos
cuidados da equipe de enfermagem com os clientes e conhecer os saberes e práticas
que a enfermagem possui sobre os cuidados prestados aos pacientes com feridas no
Município de Cruzeiro do Sul. A pesquisa será realizada através de entrevistas antes e
após a prestação dos cuidados aos pacientes portadores de feridas, e o pesquisador irá
gravar esta conversa em aparelho MP4 ou gravador, para preservar todo o conteúdo da
sua fala. Depois de gravadas, serão transcritas, digitadas. Serão utilizados também a
observação direta e registros no diário de campo, para não perder a fidedignidade do
processo e o seu nome será mantido anônimo.
A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais.
Caso o (a) Sr. (a) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em
contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. O pesquisador garante o
acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. Sua participação é
voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar de
participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações
relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. Este
documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo (a) senhor (a) e uma
arquivada pelo pesquisador.
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Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos,
periódicos ou eventos científicos da área de saúde.
Eu, _______________________________, RG nº _______________ declaro
ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.
Cruzeiro do Sul, Acre, _____ de ________________ de _______

Nome e assinatura do paciente
ou seu responsável legal

Nome e assinatura do responsável
por obter o consentimento

Testemunha

Testemunha
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APÊNDICE B
ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFISSIONAL.
Data: ___/____/____ Início: __________ Término: ____________
Nome: __________________________________________
Idade: ______ Sexo: M( ) F( ) Estado civil: ________residência: _________
Categoria profissional:__________________
Tempo de atuação profissional:__________________
Qualificação profissional: ( ) nível técnico ( ) superior ___________________
( ) PG ______________ ( ) Strictu sensu ____________________________
Trabalha em outra instituição? ( ) sim ( ) não Qual setor? ____________

1) Fale sobre os clientes com feridas atendidos aqui no posto.
2) Como você cuida desses clientes com feridas?
3) Alguma coisa limita suas atividades com esses clientes? O que?
4) Como você gostaria de cuidar desses clientes?
5) Vocês e os clientes trocam conhecimentos durante o procedimento?
6) Você procura associar seus conhecimentos com o dos clientes?
7) Você gostaria de falar alguma coisa sobre este assunto?
Impressões do pesquisador:
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APÊNDICE C
ROTEIRO DE ENTREVISTA – CLIENTE.
Data: ___/____/____

Início: __________ Término: ____________

Nome: _________________________________________________
Idade: ______ Sexo: : M( ) F( ) Estado civil:__________________
N° de filhos: ________________
Ocupação: _____________ Há quanto tempo?_________________
Grau de escolaridade: ____________________________________
Bairro em que reside: _____________________________________
Município em que reside: __________________________________
Condições de moradia: ____________________________________
Tipo de ferida: ___________________________________________
1) Fale sobre essa sua ferida
2) Como o (a) senhor (a) cuida da(s) sua(s) ferida(s)?
3) Como a enfermagem cuida do (da) senhor (a)?
4) Como o (a) senhor (a) gostaria de ser cuidado?
5) O (a) senhor (a) e a equipe de enfermagem trocam conhecimentos durante o
procedimento? O (a) senhor (a) fala de como cuida das feridas? Como eles o orientam?
Quais orientações fornecidas?
6) O (a) senhor (a) usa as orientações que recebe no seu dia a dia? Como?

Impressões do pesquisador:
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APÊNDICE D
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO SIMPLES
Data:
Início:

Término:

1) O ambiente do ambulatório.
- Estrutura:
- Ventilação:
- Iluminação:
2) A dinâmica de atendimento.
- Chegada dos membros da Equipe de Enfermagem:
- Chegada dos clientes:
- Local e tempo de espera:
- Execução do atendimento:
3) O cuidado equipe/clientes.
- Interação entre Equipe e Cliente:
- Caracteristicas das lesões:
- Desenvolvimento do procedimento:
4) Impressões do pesquisador.
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ANEXO A:
Aprovação do CEP para a realização da Pesquisa.
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