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RESUMO 
 

DO REDUCIONISMO À COMPLEXIDADE: O EXAME FÍSICO DE ENFERMAGEM NO 
CUIDADO COM O CORPO 

 
CARLOS MAGNO CARVALHO DA SILVA 

 
Resumo da Dissertação apresentada ao Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado 
em Saúde (MACCS), da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre. 
 
Trata-se de uma investigação sobre o exame físico de enfermagem e suas implicações 
no cuidado com o corpo na perspectiva da complexidade, referencial que surge para 
auxiliar a compreensão do cliente como um ser uno e múltiplo, dotado de 
características que vão além da patologia, mas a todo momento se relacionam com 
esta, devendo ser contempladas do processo de atenção à saúde. Traçam-se como 
objetivos: descrever a realização do exame físico por enfermeiros do Programa de 
Saúde da Família (PSF); analisar o(s) saber(es) articulado(s) ao exame físico que 
norteia(m) o cuidado, e orienta(m) a prática assistencial destes enfermeiros; e discutir 
o exame físico na perspectiva da Complexidade tendo em vista a atitude 
transdisciplinar no cuidado de enfermagem. O método empregado foi a pesquisa 
qualitativa, de cunho descritivo e exploratório, que se utilizou da observação e da 
entrevista semiestruturada como instrumentos para a coleta de dados, dirigidos a 
enfermeiros do Programa de Saúde da Família do município de Itaboraí (RJ). As 
entrevistas produziram o Discurso do Sujeito Coletivo, técnica analítica proposta por 
Lefevrè e Lefevrè, cujas ideias centrais deram origem a três eixos temáticos: “Para a 
reflexão sobre a ação: a descrição da realização do exame físico pelos enfermeiros do 
PSF”; “Do disciplinar ao transdisciplinar: o revelar de saberes norteadores do exame 
físico e das práticas de cuidado no Programa de Saúde da Família”; e “Um caminho 
para a Complexidade: aspectos apontados pela realização do exame físico de 
enfermagem”. Concluiu-se que o exame físico pode contemplar características do ser 
humano que possibilitem a instituição do cuidado integral. No entanto, é necessário ao 
enfermeiro realizar a investigação corporal integrando conhecimento, crítica e 
reflexão, mantendo uma atitude ética e profissional, atento ao caráter complexo do 
processo que exerce. Além disto, é necessário que durante a formação sejam 
fortalecidas as competências intelectuais, cognitivas, reflexivas e críticas dos futuros 
enfermeiros, visando a uma mudança na prática mecanizada do cuidado. 
 
Descritores: Exame físico; Cuidados de enfermagem; Corpo; Enfermagem; Psicologia. 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

FROM REDUCTIONISM TO COMPLEXITY: NURSING PHYSICAL EXAMINATION 
CONCERNING BODY CARE 

 
CARLOS MAGNO CARVALHO DA SILVA 

 
Summary of the Dissertation submitted to the post-graduation program of the Aurora 
de Afonso Costa School of Nursing, Fluminense Federal University, as part of the 
requirements for a master. Niterói, 2010.  
 
The primary purpose of this document is to provide an investigation of physical 
examination in nursing and its implications concerning body care under a complex 
perspective, a view that emerges to help understand the client as being one and 
manifold, endowed with features that go beyond the pathology, which are always 
related and should be addressed in the process of health care. Outlined as objectives 
are: the description of physical examination by nurses from the Family Health Program 
(PSF); analysis of articulated knowhow underlying physical exam care which guides the 
practice of nursing care; and the discussion of  physical examination in its complexity in 
the light of a transdisciplinary approach in nursing care. The method adopted was the 
qualitative research, being descriptive and exploratory, which used observation and 
semistructured interviews as instruments for data collection, aimed at nurses from the 
Family Health Program of Itaboraí (RJ). The interviews produced the Collective Subject 
Discourse, an analytic technique proposed by Lefèvre and Lefèvre, whose ideas gave 
rise to three central themes: "Towards a reflection on the action: the Description of 
the Physical Examination by Nurses of the PSF," "From Disciplinary to Transdisciplinary: 
Scientific Guides to Unfold the Physical Examination and Care Practices in the Family 
Health Program " and "A path to Complexity: Mentioned Aspects of Physical 
Examination in Nursing." It was concluded that physical examination can contemplate 
human features which may enable comprehensive care. However, it is necessary that 
the nurse carry out  body investigation, integrating knowledge, critical thinking and 
maintaining a professional attitude and ethics, given the complex nature of the process 
he performs. Moreover, intellectual, cognitive, reflective and critical competences of 
future nurses must be strengthened during their formation, seeking a change in 
mechanized practice care. 
 
Descriptors: Physical Examination; Nursing Care; Body; Nursing; Psychology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

DEL REDUCCIONISMO A LA COMPLEJIDAD: EXAMEN FÍSICO DE ENFERMERÍA EN EL 
CUIDADO CON EL CUERPO  

 
CARLOS MAGNO CARVALHO DA SILVA 

 
Resumen de La tesis presentada em El Programa de Postgrado de La Escuela de 
Enfermería Aurora de Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense, en requisito 
parcial para obtener el titulo de maestro. Niterói, 2010. 
 
Se trata de una investigación sobre el examen físico de enfermería y sus implicaciones 
en el cuidado con el cuerpo desde la perspectiva de la complejidad, referencial que 
asoma para auxiliar la comprensión del cliente como un ser uno y múltiple, dotado de 
características que van más allá de la patología, que, sin embargo, todo el tiempo se 
relacionan con ésta. De ahí, se pone de relieve la necesidad de contemplar dichas 
características en el proceso de atención a la salud. Se describen los siguientes 
objetivos: la realización del examen físico por enfermeros del Programa Salud de la 
Família (PSF); analizar el/ los saber(es) articulado(s) al examen físico que orienta(n) el 
cuidado, y señala(n) la práctica asistencial de estos enfermeros; y discutir el examen 
físico desde la perspectiva de la Complejidad, teniendo en cuenta la actitud 
transdisciplinaria en el cuidado de enfermería. Se empleó el método de investigación 
cualitativa, de carácter descriptivo y exploratorio, que echó mano de la observación y 
de la entrevista semiestructurada como instrumentos para la compilación de datos, 
dirigidos hacia enfermeros del Programa Salud de la Familia del municipio de Itaboraí 
(RJ). Las entrevistas han producido el Discurso del Sujeto Colectivo, técnica analítica 
planteada por Lefevrè y Lefevrè, cuyas ideas centrales han originado tres ejes 
temáticos: “Para una reflexión sobre la acción: la descripción de la realización del 
examen físico por los enfermeros del PSF”; “Del disciplinario al transdisciplinario: el 
revelar de saberes orientadores del examen físico y de las prácticas del cuidado en el 
Programa Salud de la Familia”; y “Un camino para la Complejidad: aspectos señalados 
por la realización del examen físico de enfermería”. Se ha concluido que el examen 
físico puede contemplar características del ser humano que posibilitan la institución 
del cuidado integral. Sin embargo, el enfermero necesita realizar la investigación 
corporal integrando conocimiento, crítica y reflexión. Necesita aun mantener una 
actitud ética y profesional, atento al carácter complejo del proceso que ejerce. 
Además, durante la formación, se necesita fortalecer las competencias intelectuales, 
cognitivas, reflexivas y críticas de los futuros enfermeros, objetivando un cambio en la 
práctica mecanizada del cuidado. 
 
Descriptores: Examen Físico; Atención de Enfermería; Cuerpo; Enfermería; Psicología. 
 
 
 
 
 
 



 
 

        

    

    

    

    

SOBRE AS ÁGUASSOBRE AS ÁGUASSOBRE AS ÁGUASSOBRE AS ÁGUAS    

    
Estar aqui é sempre tão difícil, 

Olhar em volta e não ver mais que a escuridão 
As ondas vem a cada dia sobre mim 

Ventos incessantes não me deixam descansar 
Mesmo assim estou de pé 

Não tenho nada além de um sonho 
E uma inesgotável fé 

Isso me faz insistir em estar aqui 
Você sabe, eu quero fazer mais 

Que apenas viver 
Eu quero andar sobre as águas 

Sem medo de me afogar 
Mesmo que os ventos me façam temer 

Olhando em Teus olhos 
E segurando em Tuas mãos 

Eu sei que está tudo bem. 
As ondas tentam me desesperar 

Me desacreditar 
Os ventos dizem que tudo isso é bobagem 

E o que vale é a realidade 
Mas em Tuas mãos eu posso ter 

Força pra seguir 
E não olhar pra trás 

Só pra ouvir Tua doce Voz a me dizer: 
‘Vem sem medo, Vem!’ 

Sim, eu sei 
Não é ilusão 

Pai, eu sei que nossos sonhos são reais 
E quando tudo parecer tão frio e só 

Me leva em Teus braços e me faz descansar... 
 

(Nivea Soares) 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. Apresentação 

 

“Ora, repito, o problema da complexidade é, 
antes de tudo, o esforço para conceber um 
incontornável desafio que o real lança à nossa 
mente.” (MORIN, 2008, p. 176)  

 

O objeto de estudo desta dissertação trata do exame físico de enfermagem e suas 

implicações no cuidado com o corpo, na perspectiva da Complexidade. 

O estudo do corpo e das artes sempre me motivou. O movimento, a expressão, a 

mensagem, e não é superficialmente o que muitos dizem ao pontuar que o corpo fala, pois 

de fato o faz com muita presença. 

Apresentar este estudo sem discorrer sobre minhas implicações enquanto 

pesquisador retira parte de sua essencialidade. Muito, ou porque não dizer tudo o que será 

expresso nas próximas páginas partiram de uma inquietação minha, compartilhada com 

outros autores que antes de mim já difundiam a idéia do corpo vivo permeando os contextos 

históricos, sociais e de saúde. 

Trago a Complexidade como referencial, esta palavra que muitos tem conceituada 

como relação à algo difícil, tecnológico, inacessível à mente ou ao fazer. Na verdade, a 

complexidade retratada neste estudo refere-se à escola filosófica cujo principal 

representante e difusor é o sociólogo Edgar Morin, francês, nascido em julho de 1921. 

Complexo vem do Latim complexus, que quer dizer “aquilo que é tecido em 

conjunto”. A Complexidade vem trazer uma nova visão a tudo aquilo que antes era estudado 

em separado, isoladamente, desprovido de um contexto, dos objetos que eram retratados 

sem que se expressasse a interação do pesquisador sobre ele, do meio sobre ele e, 

consequentemente, dele sobre todas estas coisas. (MORIN, 2008) 

Morin defende a pluraridade do ser humano, a dialética envolvida em nossa 

construção, somos amor e ódio, razão e emoção, reais e imaginários, ciência e arte. A 

enfermagem, profissão que escolhi e exerço, tem este aspecto de conjugação entre ciência e 
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arte no cuidado. Ser um profissional enfermeiro representa pra mim ter atribuiçoes que a 

complexidade preconiza, na atenção ao ser humano que é, ao mesmo tempo, físico, 

biológico, social, cultural, psíquico e espiritual.  

É interessante observar os corpos. Uns são baixos, altos, esbeltos, fortes, de cores e 

raças diferentes, e todos contam uma história. Mesmo sem conhecer as pessoas que passam 

pela rua, é possível formar uma idéia sobre as tais baseada simplesmente no olhar. Esta 

visão, que se possa dizer, até mesmo diagnóstica sempre me acompanhou, sou um 

incansável observador, e isto vem estampado nas minhas produções até então, e pretendo 

que se prossiga assim. 

Assim o embasamento pela complexidade desta visão vem se consolidando no meu 

trabalho no desenvolvimento da arte e da ciência da enfermagem.  

A conjugação entre ciência e arte também é expressa na obra de Edgar Morin. Antes 

de iniciar sua principal obra, que trouxe à tona sua principal teoria, a da Complexidade, ele 

se empenhou em escrever obras políticas, artísticas, científicas e até mesmo romances. “O 

cinema e o homem imaginário” (1956) e “As estrelas” (1957) são obras dotadas de poesia, 

romantismo, e sonho, embora o autor já trouxesse nas entrelinhas algo de sua visão crítica 

sobre o mundo e a ciência. Segundo Martinazzo (2004), estas produções, assim como muitas 

outras, possuem um olhar crítico, reflexivo e contextualizador, e procuram perscrutar os 

ângulos mais importantes. 

Sua face sonhadora também se faz exaltar. Morin é inconformado com o rumo que 

as relações mundiais têm tomado. Marcado por um contexto de confrontos, visto que viveu 

no período das grandes guerras mundiais, e até participou de uma delas pelas Forças 

Francesas (PETRAGLIA, 2008). Este estudioso defende a solidariedade como uma solução aos 

problemas da humanidade, não uma solidariedade romântica e utópica, mas algo 

consistente e consciente, assim como ele escreve e ensina. (MORIN, 2000) 

Na obra “O homem e a morte” (1951), Morin estuda o homem através da morte. 

Descontente com a dizimação de seus amigos durante a guerra, ele mostra que o homem 

pode ser distinguido da máquina justamente pela manifestação da vida e da morte. Reporto-

me, com esta consideração, imediatamente aos serviços de saúde, quando muitas vezes, 
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consideramos as pessoas doentes como máquinas em mau funcionamento, e as tratamos 

como tais. Com sua base antropológica, histórica, social e biológica, Morin procurou mostrar 

neste livro que o homem consegue expressar o que há de mais importante na vida quando 

se defronta com a morte. Petraglia (2008) exalta que para isso ele utilizou como referencial 

o Marxismo aliado às idéias psicanalistas de Freud, Jung e Lacan.  

Acredito que também tenho algo de sonhador, inconformado, não no sentido de 

revolta, mas em não me submeter à fôrma. Neste trabalho, aceitei o desafio de discutir 

como algo que o próprio nome explica (exame físico) ser, por si só, físico, também pode dar 

conta de ser um instrumento para investigação e avaliação total de um cliente1, 

contemplando suas múltiplas dimensões, além da dimensão física, já que se utiliza de 

técnicas de sensibilidade, ou seja, empregadas para sentir. E sentir, não só pra mim, vai além 

de simplesmente inspecionar, palpar e auscultar. (PORTO, 2000) 

Embora muitos pontos me aproximem de Edgar Morin – o pensamento, as datas de 

nascimento próximas, e os místicos podem até afirmar que por compartilharmos do mesmo 

signo, temos muito em comum – longe de mim exercer alguma comparação com tão 

brilhante autor. Ainda tenho que galgar muitos degraus para realizar parte do que ele faz e 

ainda concretiza. Entretanto, utilizo seus pressupostos como base em meu estudo. 

 

1.2. Motivação e exposição do Problema 

 

Como dito, esta dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde (MACCS/ UFF), tem por objeto de investigação o exame físico 

de enfermagem e suas implicações no cuidado com o corpo, na perspectiva da 

Complexidade. 

A motivação para realização do estudo perdura desde a graduação no curso de 

enfermagem. Enquanto discente, a questão do corpo e suas expressões despertaram o 

interesse no processo ensino-aprendizagem do exame físico, geralmente iniciado ao quarto 

                                                           
1 A escolha do termo cliente nesta pesquisa dá-se devido ao termo paciente, em seu sentido filosófico, 
significar “o que recebe ou sofre a ação de um agente” (NICOLA, 2008, p. 103). Consideramos o ser humano 
como agente do cuidado, principalmente através da busca de uma atitude transdisciplinar. 
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período. A maioria dos alunos motiva-se a relacionar os sinais e sintomas à investigação dos 

problemas do cliente, associando conceitos estudados desde então na anatomia, fisiologia, 

patologia, entre outras disciplinas. 

A temática do exame físico intensificou-se na minha vivência durante o exercício da 

monitoria da disciplina Fundamentos de Enfermagem. A partir deste período, o papel de 

facilitador no aprendizado das técnicas e tecnologias do exame pelos alunos permitiu o 

desenvolvimento de trabalhos científicos que abordassem o tema, dentre estes se destaca o 

trabalho de conclusão de curso intitulado “O ensino do exame físico na graduação em 

enfermagem: aprimorando a técnica e a tecnologia”, cuja defesa sucedeu-se em julho de 

2008. 

Durante a passagem pelos campos de estágio do curso de graduação, foi possível 

observar como os enfermeiros realizavam o exame físico em sua prática profissional. 

Constatou-se um registro ineficiente diante da atuação profissional à beira do leito ou 

durante as consultas ambulatoriais, o emprego mínimo ou nulo das técnicas investigativas, 

além de pouca ou nenhuma interação com o cliente, o agente central do processo do 

cuidado. 

Posteriormente, após a aprovação em outro programa de monitoria, para a disciplina 

Saúde Coletiva, pode-se presenciar novamente tais acontecimentos, no entanto em outro 

cenário, o Programa de Saúde da Família (PSF).  

Mendes (1999) se refere ao PSF como uma proposta inovadora do Ministério da 

Saúde do Brasil para a formulação de novas práticas de saúde, fundamentando-se em ações 

direcionadas às famílias e à comunidade, de forma contínua, personalizada e ativa. Assim, o 

programa tem por intuito estimular o sujeito, e a aproximação com o mesmo, como 

interferentes cruciais da terapêutica. O enfermeiro, ao realizar as consultas de enfermagem 

no PSF, pode utilizar-se desta aproximação, conhecendo o sujeito e sua interação com o 

território. 

Todavia, os enfermeiros que trabalhavam nas consultas do PSF, observados pelo 

então monitor em sua prática, se viam diante de uma enorme demanda e com muitas 

responsabilidades administrativas a concretizar. Por conseguinte, as consultas eram 
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realizadas rapidamente, o exame físico, quando realizado, demonstrava algumas lacunas, 

principalmente no que diz respeito à metodologia retratada nas literaturas semiológicas e 

nas aulas da graduação. 

Rodrigues e Zanetti (2000) destacam este problema da conciliação entre a atuação da 

enfermagem e as exigências do mercado de trabalho, demonstrando que os fatores da 

prática habitual do trabalho e imprevisibilidades, acentuados pelo interesse capitalista, 

impõem aos profissionais ações resolutivas em curtos espaços de tempo, visando aumento 

da produtividade. No entanto, faz-se necessário objetivar neste processo, principalmente, a 

qualidade assistencial e a satisfação do cliente.  

Após a conclusão do curso de graduação em enfermagem, as inquietações 

continuaram, e a vontade de realizar o curso de mestrado, dando continuidade aos estudos 

dentro da semiologia e semiotécnica de enfermagem tornou-se mais forte. Em 

contrapartida, era também um anseio a vivencia da prática de enfermagem, o que me fez 

ingressar no Curso de Especialização em Treinamento e Serviço nos Moldes de Residência, 

da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), na modalidade enfermagem 

médico cirúrgica. 

Durante a vivência hospitalar, agora como enfermeiro, pude notar que a avaliação de 

enfermagem muitas vezes atuava como uma coadjuvante da avaliação médica, ao invés das 

duas procurarem se integrar, juntamente com a de outros profissionais que atuam a nível 

hospitalar, como psicólogos, fisioterapeutas, dentistas e nutricionistas. 

Observei que alguns enfermeiros se valiam sempre da ocorrência de muitas 

atividades exigidas pelo setor, o alto número de internações e a falta de tempo para 

justificar a ausência de relatos no prontuário do paciente que validassem a sua avaliação 

corporal. Compreendo que estas questões estruturais também precisam ser pensadas para 

otimização do trabalho do enfermeiro, contudo, enquanto profissão que busca 

reconhecimento e valorização de seu fazer, é necessário que a sociedade veja, comprove e 

receba o cuidado do qual o enfermeiro é agraciado em sua formação. 

Outro fator que despertou a reflexão do problema deste estudo, além da dicotomia 

entre a prática do exame físico e seu ensino na graduação, foi justamente a forma sobre 
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como este é concebido e apresentado aos graduandos de enfermagem, refletida 

posteriormente na execução do exame por estes. A realização do exame físico tem se 

baseado num modelo clínico clássico, que divide as partes do corpo com foco apenas 

naquelas que interessam no momento, como os olhos, a glândula, o pé, em detrimento à 

contemplação do ser que detém o corpo do qual se cuida. (SILVA, SABÓIA, TEIXEIRA, 2009) 

Esta fragmentação do corpo é fundamentada no paradigma conhecido como 

mecanicista ou flexineriano, cujo modelo privilegia o método biomédico, centrado no 

curativismo e na especialização, oriunda da orientação que enfatizava o ensino tecnicista e 

cientificista dos séculos XIX e XX, quando os estudos desenvolvidos na saúde eram realizados 

apenas em cadáveres e em suas partes. (LUZ, 2004) O corpo (além de morto) frio, isolado de 

um contexto, separado até de si mesmo, era um objeto de estudo das patologias, ou seja, 

separavam-se as doenças do corpo em detrimento às influências da patologia no viver das 

pessoas.  

Sobre esta concepção podemos perceber a ótica foucaultiana na transcrição 

abaixo: 

 

“(...) o corpo humano constitui, por direito de natureza, o espaço 
de origem e repartição da doença: espaço cujas linhas, volume, 
superfícies e caminhos são fixados, segundo uma geografia agora 
familiar, pelo Atlas anatômico.” (FOUCAULT, 2006, p. 9) 

 

A denominação deste paradigma como "mecanicista" parte do pressuposto que, 

“da mesma forma que qualquer objeto natural, a saúde e a doença podem ser explicadas 

exclusivamente pela interação mecânica das diferentes partes do organismo humano”. 

(TEIXEIRA, 2001, p. 16)  

Foucault (2006, p. 11) representa a visão da relação entre o corpo da doença e o 

corpo do ser-doente dentro do paradigma mecanicista como “o espaço de configuração da 

doença e o espaço de localização do mal do corpo”. Esta construção serve para reforçar a 

idéia de que, durante este contexto histórico e social, a enfermidade exercia uma relação de 

poder sobre o corpo das pessoas, tomando para si a total importância no tratamento, ao 

invés de se considerar a pessoa que detém a patologia em questão. 
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O fortalecimento deste paradigma, base da modernidade, vem sendo construído 

desde o final da Idade Média como um imaginário mecanicista. As disciplinas científicas 

modernas, pautadas na racionalidade, transpassaram o patamar de Ideologias, 

transformando-se em ferramentas úteis dos movimentos sócio-político-econômicos 

remanescentes da época, como o iluminismo e ascensão da burguesia, características 

percebidas contemporaneamente no desenvolvimento das práticas do trabalho em saúde. 

(LUZ, 2004) 

As nuances desta transformação, nos dias atuais, se dá através da configuração do 

modelo capitalista. A racionalidade científica moderna foi sustentada pela filosofia dualista – 

que divide o homem em mente e corpo – de René Descartes, no século XVII; pela visão 

mecanicista da natureza de Isaac Newton; pela metodologia científica de Francis Bacon. A 

construção do mundo científico nos séculos XVII, XVIII E XIX vem embasada por estas 

concepções. (CAPRA, 2006) 

O paradigma realista, positivista, de cunho mecanicista, norteou as disciplinas 

científicas, teve e tem efeito sobre a sociedade, a política e as disciplinas da vida. Tal visão, 

mecanicista, racionalista, dualista, serviu de paradigma para a dominação e a exploração do 

homem e da natureza. (LUZ, 2004) 

Apesar das fortes influências deste paradigma, são evidentes seu desgaste e 

limitação, visto a propagação de ideais que prestigiam, além do corpo biológico, o homem 

como um ser cultural, social, sentimental e dotado de vivências. As próprias disciplinas 

simplificadoras, pautadas no paradigma flexineriano, vem buscando interação com diversos 

campos do saber, considerando ser impossível isolar um objeto de estudo das influencias 

exercidas por ele, e também das imbuídas a ele. (Morin, 2007) Assim 

 

“o lugar em que se forma o saber não é mais o jardim patológico 
em que Deus destinou as espécies; é uma consciência médica 
generalizada, difusa no espaço e no tempo, aberta e móvel, ligada a 
cada existência individual, mas também a vida coletiva da nação, 
sempre atenta ao domínio indefinido em que o mal trai, sob seus 
aspectos diversos, sua grande forma.” (Foucault, 2006, p. 55) 
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Morin compreende o domínio deste paradigma, ao intitulá-lo de “paradigma da 

simplificação”. Ele utiliza termos fortes, ao exaltar que vivemos sob o império dos 

ensinamentos deste paradigma, empregado na ciência clássica, caracterizado pelo princípio 

da generalização, da abstração, da redução, e da separação. Privilegiar o ponto de vista do 

todo ou da totalidade, ignorando ou desprezando as partes, ou o contrário, contemplar as 

partes em detrimento do todo, é, para Morin, uma perspectiva reducionista. Para superar a 

lógica dos princípios da simplificação, ele propõe o paradigma complexo de implicação/ 

distinção/ conjunção, onde é necessário considerar, a um só tempo, todas as dimensões 

implicadas em qualquer realidade, ao mesmo tempo em que realiza duras críticas ao 

modelo: 

 

“O pensamento simplificador tornou-se a barbaria da ciência. É a 
barbaria específica da nossa civilização. É a barbaria que hoje se alia 
a todas as formas históricas e mitológicas de barbaria.” (MORIN, 
2005a, p. 352) 

 

Edgar Morin apresenta o paradigma da Complexidade como uma saída à 

simplificação. Muitos conceitos clássicos sobre o mundo e o homem são estabelecidos como 

verdades simplificadoras. Morin exemplifica a transição de um conceito simplicador para um 

complexo ao conceituar a Terra: 

 

“A Terra não é uma adição de um planeta físico, mais a biosfera, 
mais a humanidade. A Terra é uma totalidade complexa física/ 
biológica/ antropológica, na qual a vida é uma emergência da 
história da Terra e o homem uma emergência da história da vida 
terrestre.” (MORIN, KERN, 2005, p. 167)  

 

O pensamento complexo tenta, assim, dar conta daquilo que os tipos de pensamento 

mutilante se desfaz, e por isso Morin luta, pela consideração de cada objeto de estudo como 

algo complexo. Somos seres físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais, e a 

complexidade visa articular e compreender a identidade e a diferença de todos estes 

aspectos.(MORIN, 2008) 
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Morin ressalta que a Complexidade não quer dar todas as informações sobre um 

fenômeno estudado, mas respeitar suas diversas dimensões. Destaca que “o erro das 

ciências humanas e sociais era o de não poder se livrar da complexidade aparente dos 

fenômenos humanos para se elevar à dignidade das leis simples das ciências naturais” 

(MORIN, 2008, p. 177)  

Atualmente, percebe-se que há uma crise na explicação das ciências biológicas e 

físicas, muito se tem surgido, novas manifestações de doenças, evoluções de germes e 

patógenos, transformações que as leis simplificadoras não tem conseguido responder, 

comprovando assim que a incerteza, a desordem, a contradição, a pluralidade, tão fortes nas 

ciências humanas, fazem parte de “uma problemática geral do conhecimento científico”. 

(MORIN, 2008, p. 177)   

Nesta perspectiva, percebe-se que é necessário, durante o cuidado profissional com 

o corpo do outro, a articulação dos conhecimentos técnicos, biológicos, fisiológicos e 

patológicos, aos saberes da psicologia, antropologia, cultura, história de vida. Não é intuito 

da pesquisa desvalorizar as ciências biológicas e anatômicas, pelo contrário, é essencial para 

a realização do exame físico o domínio deste conhecimento. Pretende-se, então, propor a 

articulação dos saberes em busca do entendimento do homem como ser pluridimensional, 

único e indivisível. 

Morin (2003) considera o homem e sua pluralidade no processo de formação, 

afirmando que se podem perceber aspectos do homem biológico em biologia, alguns 

aspectos psicológicos em psicologia, mas a realidade humana é indecifrável, pois o homem é 

um indivíduo2 de uma sociedade e faz parte dela, como ela também faz parte dele. Desde o 

nascimento, temos a sociedade como parte de nós, desde então a cultura se nos imprime.  

Levando em consideração que o exame físico é a investigação que se realiza no corpo 

do cliente, e que este corpo é resultado de transformações de ordem cultural, social e 

econômica, pode-se dizer que o corpo fala, e que as expressões geradas pelo corpo 

examinado são de suma importância para o direcionamento do plano assistencial que será 

                                                           
2 É interessante dizer que etimologicamente, indivíduo refere-se à “pessoa considerada isoladamente, ser 
indiviso, que não pode mais ser reduzido” (ABAGNANO, 2007, p. 639). Consideramos que ao assistir a uma 
pessoa, é necessário realizar um cuidado único, direcionado às necessidades do cliente em questão. 
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proposto para o cuidado. De tal forma, reafirma-se que para exercer o cuidado integral, 

torna-se inviável o repartimento corporal, desconsiderando os constructos físicos e 

psicológicos do corpo. 

O corpo é um substrato vivo e desejante no qual agem multiformes modelagens 

culturais. Com efeito, através dos sinais corporais é possível perceber características comuns 

a todo ser humano, de acordo com seu contexto geográfico e histórico, por exemplo, 

expressões de alegria, tristeza, medo, surpresa, entre outros. No entanto, nas pessoas 

manifestam diferenciações anatômicas, fisiológicas e psíquicas, que as diferenciam, 

caracterizam-lhes especificidade. (DAOLIO, VELOZO, 2008) 

A inserção do corpo na malha social está sujeita ao controle que se processa num 

contexto político, econômico e cultural, sendo que as formas desta influência se sofisticam e 

variam ao longo do tempo. Tal processo não acontece apenas por meio da repressão sobre 

os impulsos naturais, mas por construções de práticas e representações que difundem no 

imaginário por sofisticadas e sutis estratégias, criando noções sobre o corpo, pessoa e 

natureza. (MAUSS, 2005) Nesse contexto, as práticas de saúde são instrumentos do 

processo, e precisam ser percebidas pelo enfermeiro no processo de cuidar do corpo. 

Sobre esta multiplicidade humana, Knobbe (2008, p.01) faz uma comparação entre o 

homem e os instrumentos musicais a fim de facilitar a compreensão. Para a autora, 

individualmente, um instrumento é capaz de dar conta de toda a melodia em seu padrão 

próprio de corda ou metal, em tom grave ou agudo. Mas há momentos nos quais só o coro 

consegue exprimir toda a riqueza audível. É assim também com cada sujeito em relação à 

cultura, constituindo um movimento de retroalimentação constante. Cada sapiens-demens, 

em seu tempo e lugar, ressignifica o som e o eco de velhas idéias. A partir deles, inventa um 

novo ritmo para pensar.  

Morin (2002) explica esse processo complexo – tanto do ponto de vista biológico 

quanto cultural e individual – com a conjunção do uno e do múltiplo: unitas multiplex. Se 

formos utilizar os preceitos de Morin e aliá-los à comparação de Knobbe, poderíamos 

afirmar, em linhas gerais, que toda interferência intelectual na cultura, ou vice-versa, 



29: 

 

sempre geraria uma música afinada, no entanto, ambos uno e múltiplo carregam em si todos 

os tons, que afinam e desafinam num equilíbrio precário e incerto. 

Morin (2003, p. 57) esmiúça esta diversidade em suas considerações, relacionando-a 

ao ensino e às relações humanas: 

 

“A educação do futuro deve ser responsável para que a idéia de 
unidade da espécie humana não apague a idéia de diversidade e que 
a da sua diversidade não apague a de unidade. Há uma unidade 
humana. Há uma diversidade humana. A unidade não está apenas 
nos traços biológicos da espécie humana homo sapiens. A 
diversidade não está apenas nos traços psicológicos, culturais e 
sociais do ser humano. Existe também diversidade propriamente 
biológica no seio da unidade humana; não apenas existe unidade 
cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as 
mais diversas culturas e sociedades têm princípios geradores ou 
organizacionais comuns. É a unidade humana que traz em si os 
princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender o humano é 
compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na 
unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade 
do uno.” 

 

Somos indivíduos, cada um, um fragmento da sociedade e da espécie Homo sapiens. 

A manutenção da sociedade é resultante de nossa participação nela, da nossa interação 

entre nós mesmos, o outro e o todo. 

E, ao mesmo tempo em que o ser humano é múltiplo, ele é parte de uma unidade. 

Sua estrutura mental faz parte da complexidade humana. Portanto, Morin nos chama 

atenção a contemplar a unidade do gênero humano, a diversidade das culturas e dos 

indivíduos. 

Após esta abordagem, é possível refletir sobre como o exame físico realizado pelos 

enfermeiros pode retratar o corpo indo ao encontro do biológico e psicológico. A partir de 

então, elegeu-se a Complexidade proposta por Edgar Morin como instrumento para a 

reflexão da prática do exame físico. O próprio autor instiga ao justificar a visão complexa 

para a construção de seus estudos: 
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 “Em toda minha vida, jamais pude me resignar ao saber 
fragmentado, pude isolar um objeto de estudo de seu contexto, de 
seus antecedentes, de seu devenir. Sempre aspirei a um 
pensamento multidimensional, jamais pude eliminar a contradição 
interna. Sempre senti que verdades profundas, antagônicas umas às 
outras, eram para mim complementares, sem deixarem de ser 
antagônicas. Jamais quis reduzir à força a incerteza e a 
ambigüidade.” (Morin, 2007, p. 07) 

 

A Complexidade é, então, a escola filosófica que vê o mundo e o ser humano como 

um todo indissociável e propõe abordagem transdisciplinar e multireferencial para a 

construção do conhecimento. (ANZENBACHER, 2009) A transdisciplinaridade compreende a 

valorização do sujeito dentro do cuidado, ou seja, o cliente é considerado em todos os seus 

aspectos, sejam estes biológicos, sociais, culturais, éticos, morais, psicológicos, entre outras 

nuances. A obtenção da atitude transdisciplinar se dá através da união e interseção de 

diferentes disciplinas e campos do saber. (NICOLESCU, 2001) Destarte, a complexidade e a 

busca pela atitude transdisciplinar relacionam-se com a proposta de estudo desta pesquisa. 

 

1.3. Questões Norteadoras e Objetivos 

 

Tomando por base o problema do estudo, principalmente no que diz respeito à 

consulta de enfermagem realizada no PSF, suas nuances e inferências, emergem questões 

que servem de norte para o prosseguimento deste estudo: 

� Como é realizado o exame físico na consulta de enfermagem realizada no 

Programa de Saúde da Família (PSF)? 

� Que saberes são articulados ao exame físico e de que forma norteiam a 

descoberta de problemas de saúde com vistas à atenção integral do 

indivíduo? 

� De que forma a Complexidade e a atitude transdisciplinar se fazem presentes 

durante o desenvolvimento deste cuidado de enfermagem? 
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Através deste questionamento definem-se como objetivos propostos: 

1. Descrever a realização do exame físico por enfermeiros do Programa de 

Saúde da Família (PSF); 

2. Analisar o(s) saber(es) articulado(s) ao exame físico que norteia(m) o 

cuidado, e orienta(m) a prática assistencial destes enfermeiros; 

3. Discutir o exame físico na perspectiva da Complexidade tendo em vista a 

atitude transdisciplinar no cuidado de enfermagem. 

 

 

1.4. Justicativa 

 

Esta pesquisa justifica-se por buscar o resgate de uma prática humanizada de 

enfermagem através do cuidado com o corpo e da análise dos pressupostos epistemológicos 

que baseiam a concepção da multiplicidade humana. 

O exame físico de enfermagem é uma atividade do enfermeiro clínico, que planeja a 

assistência de enfermagem, supervisiona e executa os cuidados de enfermagem mais 

complexos. Essa atividade está subentendida na Lei 7.498/1986 que dispõe sobre o exercício 

da enfermagem, regulamentada pelo Decreto 94.406/1987 e atualmente explicitada na 

resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que determina a 

Sistematização da assistência de Enfermagem (SAE) nas Instituições de Saúde Brasileiras. 

(MARIA, 2003) 

O Decreto 94.406/87 prevê no seu Artigo 3.º que a Prescrição da Assistência de 

Enfermagem é parte integrante do processo de enfermagem e para cumprir esta 

determinação, o enfermeiro precisa examinar e diagnosticar os problemas dos 

pacientes/clientes, responsabilizando-se por todo este processo.  

A Resolução COFEN 358/2009, no seu Artigo 2.º, explicita todas estas fases, 

determinando que a Sistematização da Assistência de Enfermagem deverá ser registrada 

formalmente no prontuário do paciente/cliente/usuário, contendo histórico, exame físico, 

diagnóstico, evolução e relatório de enfermagem. 
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Fazer a avaliação do cliente é, portanto, uma atividade legal dos enfermeiros que 

existe dentro do contexto da assistência sistematizada e pressupõe competência, que 

envolve inteligência, conhecimento, experiência e intuição no relacionamento entre 

enfermeiro e o paciente/cliente, família ou comunidade. Para que essa atividade tenha 

sucesso, é recomendado que ela seja acurada e centrada nos focos de atenção de 

enfermagem para melhor precisão diagnóstica, maior contribuição ao corpo de 

conhecimento específico da enfermagem e delimitação do espaço profissional da 

enfermagem. 

Para esta avaliação, o enfermeiro dispõe da semiologia (propedêutica ou semiótica) 

de enfermagem que consiste no levantamento e estudo dos dados significativos de 

enfermagem, expresso pelas reações ou respostas bio-psico-sócio-espirituais e informações 

provenientes da conduta médica (exames, medicamentos e cirurgias) que vão servir de 

subsídios para elaboração dos diagnósticos de enfermagem e dos problemas colaborativos.  

O Exame Físico ou Exame Clínico da enfermagem é um instrumento utilizado pelo 

enfermeiro para coletar e analisar as informações do paciente/cliente, que permeia todo 

processo da assistência de enfermagem sistematizada. (MARIA, 2003) 

Desde o período da graduação, os enfermeiros são instrumentalizados teoricamente, 

acerca de como utilizar técnicas e classificar os achados durante o exame. Porém, após a 

formação, ao se deparar com um ser humano – o paciente –, o enfermeiro se depara com a 

responsabilidade profissional. Tal desestabilização pode fazer com que este profissional se 

atente exclusivamente ao manuseio das técnicas, seja pelo nervosismo, ou pelo ensino 

defeituoso durante a faculdade, que exaltou unicamente os preceitos biológicos do cuidado 

de enfermagem. (LUIZ, DAMKAUSKAS, OHL, 1997) 

A realização de pesquisas como esta incitam a articulação das ciências biológicas, 

sociológicas, antropológicas e filosóficas no cuidado com as pessoas, influenciadas a todo o 

momento pelos processos de saúde e doença, que já não podem mais ser compreendidos 

unicamente pelos conceitos fisiológicos e patológicos. (MATURANA, 2001) 

Para retratar o estado da arte na produção de enfermagem sobre o exame físico, 

realizou-se uma pesquisa de base internacional (BIREME), em novembro de 2010. Utilizando 
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os unitermos “Exame Físico” e “Enfermagem”, 63 resultados são encontrados nas bases de 

dados como a LILACS, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (52), 

MEDLINE, Literatura Internacional em Ciências da Saúde (0) e SCIELO, Scientific Electronic 

Library Online (11). Contudo, os estudos da base Scielo estão contidos na base LILACS, 

perfazendo um total de 52 estudos, entre artigos, teses e dissertações. 

À leitura dos resumos dos referidos estudos, percebe-se que 52% trata do exame 

físico como uma etapa do Processo de Enfermagem, não atribuindo ao exame físico a 

temática central da pesquisa; 26% trata do exame físico aplicado à neonatologia, sendo os 

artigos desta parcela frutos de uma tese e dissertação de mesmo autor, que estão contidas 

também neste percentual. Dos estudos, 19% aborda o exame físico direcionado à clientela 

adulta e idosa, focando técnicas de aferição a determinados sistemas (dentro deste 

percentual, a maioria dos estudos referem o exame ao sistema cardíaco ou pulmonar), 

enquanto 3% associam o exame físico também a percepções subjetivas, demonstrando a 

necessidade da realização de estudos nesta área de interesse, e justificando o propósito 

deste estudo. 

 

1.5. Contribuições do estudo 

 

Esta pesquisa visa contribuir na construção do conhecimento, principalmente no que 

diz respeito ao fortalecimento da epistemologia da enfermagem, ou seja, o corpo científico 

que fundamenta a profissão. O estudo vem a somar o resultado do levantamento realizado, 

e objetiva estimular a produção de outras pesquisas relacionadas ao tema. 

Espera-se a partir dos resultados obtidos, aprofundar a fundamentação teórica e 

prática do exame físico, contribuindo para a realização diferenciada por estudantes de 

enfermagem, enfermeiros e outros profissionais de saúde, tendo em vista a humanização do 

cuidado. Além disto, os impactos desta pesquisa sobre o atendimento ao usuário visam a 

implementação assistencial, o acolhimento, melhora da comunicação interpessoal e a 

integralidade, conferindo ao estudo, principalmente, uma importância social, contribuindo 

na prevenção e promoção da saúde da população em geral. 
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A pesquisa almeja a divulgação de pilares epistêmicos para a enfermagem que 

contribuam para a concepção do indivíduo enquanto ser humano durante o cuidado de 

enfermagem. Objetiva-se que a pessoa, ao procurar um serviço de saúde, seja considerada 

pelo que ela é, e não somente a doença de base que apresenta. A proposta de estudo 

considera o sujeito como parte da abordagem clínica, como ser da linguagem em seu 

contexto social, expresso por seu corpo e saúde. 

A construção do saber da enfermagem é um processo que vem acontecendo há mais 

de 140 anos. Trata-se de uma construção histórica de uma profissão que possui suas bases 

em princípios técnicos rigorosos, o que influenciou a formação profissional em enfermagem 

durante muitos anos. Além disso, todo o contexto social e político, bem como as exigências 

mercadológicas do modelo econômico hegemônico nos últimos anos, pode justificar o 

caráter tecnicista impresso nas ações de enfermagem, nos últimos tempos. (ANDRADE et al, 

2008) 

Produções científicas na enfermagem que propõem a modificação deste caráter têm 

sido amplamente divulgadas, e esta pesquisa pretende colaborar com a difusão destes 

ensaios. 

Além disto, pretende-se articular à prática do exame físico, técnicas e tecnologias 

que permitam a abordagem do paciente numa perspectiva ética e estética, ou seja, 

estabelecer o cuidado do corpo considerando o acolhimento, conforto e os desejos do 

paciente, mas manter os preceitos éticos que regem a profissão, reforçando a ideia da arte 

de enfermagem. 

O estudo está inserido no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Subjetividades e 

Cuidados com o Corpo na Saúde (NEPESS/ UFF) e  no Grupo de Estudos em Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (GESAE/UFF), e pretende no decorrer e ao final da pesquisa, 

produzir artigos científicos para divulgação e fortalecimento do conhecimento das práticas 

em saúde, ressaltando o comprometimento com o ensino, pesquisa e extensão.



 

 

REFERENCIAL TEÓRICO

“O conhecimen to vivo con duz a uma grande a ventura  de descoberta do 
universo.” (Edga r Morin)

Gr upo Corpo , es petáculo “Íma”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36: 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Referencial Teórico e Filosófico – A Complexidade no saber e no fazer do exame físico: 

contribuições de Edgar Morin 

 

Edgar Morin nasceu na França, em 1921. Graduou-se em História, Geografia e Direito 

e a sua preferência pelas ciências humanas o fez desenvolver estudos também nas áreas de 

Sociologia, Filosofia e Economia. Suas pesquisas visam produzir um conhecimento que não 

seja fragmentado, em que importa tanto o indivíduo quanto o planeta como um todo. 

(PENA-VEGA, NASCIMENTO, 1999) 

A Complexidade é a escola filosófica moderna fundada por Morin. Ela propõe uma 

nova abordagem para a ciência, onde o Universo seja compreendido como um todo 

indissociável, em que todas as vertentes científicas realizem uma síntese multidisciplinar do 

conhecimento.  

Morin afirma que pelo fato da vida humana ser regida pela complexidade, os seres 

humanos querem estabelecer uma ordem artificial, que rivalize contra a desordem. A 

complexidade vem para tratar os fenômenos, fatos e eventos científicos sem rejeitar a 

amplitude complexa de relações. Uma de suas propostas é o advento de uma 

transdisciplinaridade entre todas as escolas do saber humano.  

A Complexidade se apresenta como alternativa ao antigo Paradigma do Mecanicismo 

e Elementarismo da Física Newtoniana. Rejeita o reducionismo típico das ciências naturais e 

propõe uma nova abordagem de todos os campos do saber, levando-se em consideração a 

complexidade dos fenômenos. (SILVEIRA, 2009) 

O uso da palavra complexidade retrata a incapacidade de separação e rejuntamento 

dos elementos que servem como objetos de estudo. O ser humano é, a um só tempo, físico, 

biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Esta unidade complexa da natureza humana 

tende à desintegração na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível 

aprender o significa ser humano. 
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Vivemos numa realidade multidimensional, simultaneamente econômica, 

psicológica, mitológica, sociológica. Uma vez que o termo complexidade significa “aquilo que 

é tecido junto” (SILVEIRA, 2009, p. 01), pode-se dizer que todas as sociedades são 

complexas, a sua maneira e ao seu tempo. Todas têm seus parâmetros ou critérios 

específicos para acompanharem o seu próprio processo histórico, segundo os valores, idéias, 

práticas culturais nelas vigentes, singularmente. 

A complexidade considera a incerteza e as contradições como parte da vida e da 

condição do homem e, ao mesmo tempo, sugere a solidariedade e a ética como caminhos 

para a religação dos seres e dos saberes. Ela concebe o ser humano como um ser complexo, 

capaz de se auto-organizar e de estabelecer relações com o outro, num processo de auto-

ecoorganização a partir de sua dimensão ética, que reflete seus valores, escolhas e 

percepções do mundo. (MORIN, 2007) 

Uma relação entre o exame físico e os princípios da complexidade é apresentada a 

seguir: 

O primeiro princípio, sistêmico ou organizacional, liga o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo, considerando que o todo é igualmente mais e menos que a soma 

das partes e que nada está realmente isolado no universo, mas tudo está em relação. 

(MORIN, 2002) 

O cliente é cuidado pela enfermagem é um ser humano e por isso complexo e 

multidimensional. Ao realizar o exame físico, aplicando a metodologia de investigação 

céfalo-caudal, utilizando as técnicas especificas de ausculta, palpação e percussão para 

determinadas partes do corpo, tem-se o achado destas partes, que por conseguinte, 

contribuirá para o conhecimento do todo, o cliente, e vice-versa. 

O segundo princípio, o hologramático, evidencia que não apenas a parte está no 

todo, como o todo está inscrito nas partes. Isso não significa que a parte seja um reflexo 

puro e simples do todo, pois cada parte conserva sua singularidade e sua individualidade, 

embora, de algum modo, contenha o todo. Aqui, é preciso colocar-se num caminhar de 

pensamento, o qual faz o ir e vir das partes ao todo, e do todo às partes (MORIN, 2002). Ao 

compreender o cliente em si, percebe-se a realidade construída no cotidiano através das 
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relações estabelecidas entre ele e seu ambiente, e, principalmente, entre o enfermeiro e o 

ser humano que recebe o cuidado. Nesse contexto, são incluídos a família e o ambiente 

onde o ser cuidado está inserido. Mesmo que fisicamente distantes, os familiares estão 

contidos no todo do indivíduo, reproduzindo nele o princípio hologramático. 

O terceiro princípio é o do circuito retroativo, que rompe com a causalidade linear, 

em que a causa age sobre o efeito e o efeito sobre a causa. Torna-se necessário abandonar 

um tipo de explicação linear e adotar outra de tipo circular, na qual se vai das partes ao 

todo, e do todo às partes, para tentar compreender um fenômeno (MORIN, 2002). Seguindo 

essa mesma linha de pensamento, considera-se que o cuidado necessita de envolvimento, 

comprometimento e estabelecimento de uma relação entre o ser que cuida e o ser cuidado. 

As necessidades são identificadas por meio dessas relações, do discurso e das falas 

entre as pessoas que são diferentes, mesmo muitas vezes apresentando sinais e sintomas 

aproximados. Daí a idéia da circularidade. 

O quarto princípio, o do circuito recursivo, representa um circuito gerador em que os 

produtos e os efeitos são produtores e causadores daquilo que os produz. Como um tufão, 

que simultaneamente é produto e produtor do processo (MORIN, 2002). A realização do 

exame físico e seu conseqüente delineamento das demais etapas da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem contribui para a concepção da enfermagem como profissão com 

métodos próprios para o cuidado, e comprometida com este, e sobre este fazer é possível 

refletir, agir, buscar os melhores caminhos à qualidade do serviço, principalmente na 

realização de pesquisas, que servem como uma forma de “retroalimentação”. 

O quinto princípio é o da autonomia/dependência, no qual os seres vivos são 

autônomos, mas sua autonomia depende do meio exterior. Assim, como eles têm 

necessidade de retirar energia, informação e organização de seu ambiente, sua autonomia é 

inseparável dessa dependência (MORIN, 2002). A relação desse princípio com o exame físico 

se dá quando o enfermeiro o realiza, interpreta suas descobertas e tem autonomia para tal, 

visto a base teórica que possui. No entanto, olhares de outros profissionais sejam outros 

enfermeiros ou membros da equipe multidisciplinar pode elucidar certas informações e 

também implementar toda a assistência. Pode-se destacar também a dependência que 
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como profissionais, temos do cliente durante o cuidado, pois o foco central deste processo 

é, sem dúvida, o ser humano. O enfermeiro depende da adesão da terapêutica pelo cliente, 

e o conhecimento que este possui sempre possibilita trocas importantes no relacionamento 

interpessoal e na qualidade assistencial. (BRAGA, SILVA, 2007) 

O sexto princípio, o dialógico, une duas noções que tendem a excluir-se 

reciprocamente, mas são indissociáveis em uma mesma realidade (MORIN, 2002). Durante a 

exposição da justificativa deste estudo, revelou-se que o exame físico, por integrar a SAE é 

uma atividade que deve ser realizada na assistência de enfermagem, no entanto, os 

enfermeiros não a vêem como uma obrigação, e sim como uma opção, exercendo-a nos 

momentos de maior comodidade ou conforme escolha. (FULY, LEITE, LIMA, 2008) 

O sétimo princípio é o da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento. Ele 

opera a restauração do sujeito e torna presente a problemática cognitiva central: da 

percepção à teoria científica; todo conhecimento é uma reconstrução, uma tradução por um 

espírito/cérebro, em uma cultura e em um tempo determinados (MORIN, 2002). 

No exame físico, por exemplo, um sinal e sintoma percebido por certa manobra, 

realizada por diferentes enfermeiros em diversos lugares, permitem uma aproximação 

clínica destes sinais e sintomas percebidos em pessoas diferentes de lugares diferentes, 

através da padronização da técnica e tecnologia empregadas, e a repetição destas podem 

gerar novas conclusões, assim como anteriormente geraram. Nesse aspecto, a realização e 

interpretação do exame possibilita a intercomunicação, a pesquisa, o ensino, o permanente 

aprimoramento e qualificação do cuidado, por proporcionar, a partir da linguagem científica, 

o aprofundamento do conhecimento e sua reintrodução no conhecimento, gerando novos 

conhecimentos. 

Através da Complexidade Morin se propõe uma transformação paradigmática, 

através da incorporação de reflexão, consciência ética e moral ao trabalho de produção do 

conhecimento. O percurso para o alcance deste objetivo está na adoção da perspectiva 

transdisciplinar. 
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As perspectivas de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade já vêm ocorrendo 

em vários campos do conhecimento, a partir de experiências de conectividades entre os 

mesmos, cada campo se descobrindo espraiando para o seu exterior. (SILVEIRA, 2009) 

A diferença da transdisciplinaridade às demais se dá por uma esfera desafiadora, por 

significar “aquilo que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina.” (NICOLESCU, 2001) 

A transdisciplinaridade propõe, assim, a construção de uma linguagem comum aos 

vários campos do conhecimento, “sem hierarquizações entre os saberes, sem a subsunção 

de um campo pelo outro, sensíveis a outras formas de inteligibilidade da vida natural e 

social” (MORIN, TERENA, 2000). 

Neste campo do saber é possível fundamentar o cuidado sob o ponto de vista em 

que o conhecimento, as técnicas, o ambiente e o paciente participam de todo o processo, 

permitindo ao profissional lançar mão não somente das ciências deterministas. 

 

2.2. Corpo e sua visão na saúde: construções contínuas 

 

A visão biológica clássica do corpo se opõe àquela na qual se considera o corpo como 

uma construção cultural, reflexo de necessidades, valores, padrões e regras sociais. “Um 

corpo não é apenas um corpo, é também seu entorno” (GOELLNER, 2003, p. 68) e se 

partimos do princípio que o corpo reflete a sociedade no qual está inserido, constataremos 

uma grande gama de corpos construídos de maneiras diferentes nos diversos tempos e 

espaços. O que se considerava um corpo bonito, saudável ou “bem formado” na Europa do 

século XVII é diferente do que se considera um corpo com as mesmas características 

atualmente, no Brasil. 

Para que os corpos sigam os padrões de beleza e “eficiência” instituídos pelo seu 

entorno, sofrem inúmeras intervenções diretas ou indiretas: maquiagens, perucas, brincos, 

tatuagens, roupas, escoriações na pele, piercings, cirurgias plásticas, cintas de 

emagrecimento, espartilhos, saltos altos, e muitos outros elementos. Estas intervenções têm 
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como objetivo adequar os corpos aos padrões pedidos social e culturalmente e têm relação 

direta com a tecnologia disponível para realizá-las. (RODRIGUES, 1999) 

Assim como o corpo modifica-se na história, as ciências que o tem como objeto de 

estudo passam a contemplá-lo de acordo com suas transformações. O corpo já foi retratado 

de diversas maneiras nas artes, pela religião e através das ciências.  

A compreensão do corpo tornou-se estrutura conceitual para a prática de 

enfermagem. As teorias que envolvem o cuidado, cada qual, fundamentam-se em 

concepções próprias, divergentes ou não, sobre o corpo e sua importância para a atuação do 

enfermeiro. 

O ponto focal do desenvolvimento do conhecimento na enfermagem é a 

caracterização do corpo, que tem sua totalidade, complexidade, consciência, finalidade, 

perspectiva e potencial para transformações contínuas. (LEOPARDI, 2006) 

O ambiente social e cultural também refletem valores múltiplos sobre o corpo, além 

de perspectivas sócio-políticas. É importante aos enfermeiros reconhecer as semelhanças e 

diferenças entre pessoas e culturas, com base nestes valores.  

Há também o ponto das escolhas, moderadas por este contexto, além da história. 

Teixeira (2001) expõe o corpo desejante, essencial para o cuidado, a partir do momento em 

que o cuidador também reconhece este corpo vivo, com seus anseios e limitações, e 

desenvolve um papel transformador na vida do sujeito. Cada pessoa, reconhece-se como um 

ser com direitos inalienáveis, assim como deve reconhecer os direitos dos outros, o que lhe 

confere o ´status´ de ser social (LEOPARDI, 2006) 

Por outro lado, a pessoa é um ser interdependente, que vive em reciprocidade 

relacional. Através do diálogo e das trocas, ela encontra seus próprios significados para a 

vida e o sofrimento. Nestas trocas estão incluídos os conhecimentos compartilhados, sejam 

os da experiência comum do cotidiano, sejam originados em pesquisas e práticas. 

(LEOPARDI, 2006). 

O ser humano ainda possui crenças espirituais, ou não, particularmente relacionadas 

com suas experiências familiares e grupais. Tais crenças podem ou não ser explícitas vão 
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desde uma visão da alma como realidade existencial até a descrença total na vida após a 

morte. (LEOPARDI, 2006) 

Baseado nestas considerações é possível concluir, assim como Figueiredo, Santos, 

Tonini e Tavares (2009), que o cuidado direcionado ao corpo compreende as dimensões 

ética, estética, tecnológica, biológica, econômica e política, as quais são intermediadas, de 

forma imprescindível, pela comunicação, pelos sentidos e signos do corpo. Os autores 

argumentam que 

 

“o exercício que fazemos centra-se na atenção dos sentidos e 
signos do corpo e no ambiente onde ele está e se expressa. Esse 
nosso modo de pensar ou de ter atenção está marcado pelo que 
temos incorporado como arte de cuidar, quando esta afirmativa – 
nova-velha-afirmativa – nos induz a olhar e buscar a arte no cuidado. 
É como se quiséssemos encontrar uma tela, uma cerâmica, um 
tapete, uma imagem real, concreta de uma idéia que é contrária ao 
que fizemos numa pratica real, racional-emocional que é desenhada 
pelo corpo para o corpo do cuidado, mas que nos é materializado 
em imagens fixas.” (FIGUEIREDO, SANTOS, TONINI, TAVARES, 2009, 
p. 03) 

 

 

O corpo "é pensado, representado e passível de leituras diferenciadas de acordo com 

o contexto social” (FERREIRA, 1994, p. 101) O corpo é reflexo da sociedade, não sendo 

possível conceber processos exclusivamente biológicos, instrumentais e estéticos no 

comportamento humano. Ao corpo se aplicam sentimentos, discursos e práticas que estão 

na base de nossa vida social. Por sua vez, o corpo é emblemático de processos sociais.  

O corpo cuidado manifesta-se sob vários elementos que formam um conjunto de 

emoções durante o desenvolvimento do exercício da gerência do enfermeiro. Considerando 

o corpo como signo, passa–se a integrar o processo de comunicação, visto que transmite 

informações, desde que percebido e compartilhado pelo grupo social. (FERREIRA, 1994) De 

acordo com a historicidade de cada sujeito, as sensações corporais se diferenciam e são 

sentidas e expressas por meio de códigos específicos. Portanto, as leituras desses símbolos 

estão na dependência do pensar, exprimir e identificar estas mensagens ligadas à 
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representação do trabalho, gerência, profissão, saúde/doença, vigente no grupo de trabalho 

da enfermagem. 

Nesse âmbito, a Enfermagem tem uma pluralidade de signos que apresentam 

distintas visões de mundo e expressam aos seus integrantes posições ou papéis específicos 

no contexto do cuidado. O corpo "pode ser tomado como um suporte de signos, ou seja, 

suporte de qualquer fenômeno gerador de significação e sentido" (FERREIRA, 1994, p. 102) 

Signo é "algo que existe por outra coisa diferente, que indica algo diverso de si 

mesmo". (MONDIN, 2003, p. 141) Assim, podemos inferir que o corpo é um sistema de 

signos compartilhados destinados à comunicação, freqüentemente expressos, comuns e 

uma sociedade, no entanto extremamente particulares a cada ser. 

 

2.3. O exame físico na Sistematização da Assistência de Enfermagem: técnicas e 

tecnologias envolvidas 

 

A história clínica não é um "formato" ou uma formalidade que temos de cumprir; 

trata-se de um acontecer sucessivo das queixas do paciente e do que o profissional de saúde 

realmente faz em seu benefício. (KIMURA, 1991) É, em certo sentido, a imagem deste 

profissional, de seus atributos pessoais e de suas características pessoais.  

Se o conhecimento cognitivo pode ser feito à distância, o mesmo não se dá com as 

habilidades, a ética e a atitude, aspectos essenciais da prática em saúde, que devem ser 

feitas in loco. Durante sua realização, o exame físico possibilita desenvolver qualidades 

humanas sem as quais é impossível a relação com os pacientes. São elas: 

� Integridade – disposição para agir de forma correta, seja o paciente quem 

for, pobre ou rico, inteligente ou não, jovem ou idoso;  

� Respeito – capacidade de aceitar a condição humana do paciente, não se 

esquecendo de que ele se torna mais frágil e mais sensível pela própria 

doença;  

� Capacidade e interesse em compreender as necessidades do paciente, 

empreendendo intervenções visando o conforto, unindo a estas ações o 
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conhecimento e a adoção dos princípios bioéticos – autonomia, 

beneficência, não maledicência, justiça e sigilo. (FERREIRA, et al, 1990) 

 

Para conhecer as condições do cliente (avaliação), detectar suas necessidades 

(diagnóstico) e prescrever a assistência de enfermagem (intervenção), é necessário que o 

enfermeiro, além de se basear na observação sistematizada, examine o cliente de maneira 

completa, utilizando seus conhecimentos de anatomia, fisiologia, fisiopatologia, patologia 

clínica, psicologia, enfermagem, propedêutica e de exames complementares (ECG, 

radiológico, laboratorial, etc.) com finalidade de estabelecer intervenções coerentes com um 

diagnóstico adequadamente declarado. (BARROS et al. 1991) 

Kimura (1991, p. 71) diz que "o exame físico deve ser incorporado à prática de 

enfermagem, como primeiro passo de uma assistência sistematizada. Torna-se, assim, 

necessário aprimorá-lo cada vez mais no conteúdo de ensino a ser ministrado nos diferentes 

níveis de formação, sobretudo na graduação, afim de que sejam desenvolvidas as 

habilidades para a sua execução, num nível compatível com a segurança dos pacientes”. 

Acredita-se que quanto mais o enfermeiro souber sobre o cliente, melhor será a 

qualidade da assistência de enfermagem prestada. Os diagnósticos e as intervenções serão 

melhor elaborados e mais adequados aos dados coletados, e a avaliação das respostas do 

cliente à terapêutica implementada será muito mais segura e confiável. 

Bates, Hockelman (2003) e Smeltzer (2005) concordam ao afirmarem que o exame 

físico é um método de visão global com detalhes das regiões e sistemas específicos do corpo, 

sendo parte integrante da avaliação de enfermagem, através do qual obtém-se dados 

adequados ao menor tempo possível, é um exame organizado e sistematizado, baseando-se 

na história de saúde do paciente, a qual ajuda a focalizar órgãos e sistemas que são motivos 

de preocupação especial para o paciente.  

Bickley (2005, p. 23) considera que “o exame minucioso e sistemático do doente é 

de grande importância na complementação da observação clínica, deduzida por si só, ao 

diagnóstico”. O profissional deve tornar-se capaz de reconhecer os sinais clínicos, apurando 



45: 

 

seus sentidos e sua técnica de exame, sempre de acordo com os princípios gerais da 

semiologia através da inspeção, palpação, percussão e ausculta.  

Também Gaidzinski & Kimura (1989) enfatizam que o exame físico é imprescindível 

na prática profissional do enfermeiro, devendo ser realizado preferencialmente no sentido 

céfalo-caudal com uma revisão minuciosa de todos os segmentos e regiões corporais, 

utilizando os seguintes instrumentos: inspeção, palpação, percussão e ausculta.  

Percebe-se que a realização do exame físico requer a instrumentalização de 

técnicas, como explicitado pelos autores supracitados. Para Hiller 

 

“(...) a técnica é o esforço do homem que emprega as faculdades 
mentais para dominar e tornar utilizáveis a matéria e suas forças, ou 
seja, o que se encontra na natureza [...] ou [...] perícia ou habilidade, 
arte que ultrapassa o campo das idéias do agir produtivo, por 
exemplo, a técnica da pintura, técnica de um exercício qualquer, 
técnica respiratória e técnica do trabalho intelectual.” (HILLER, 1973, 
p. 05) 

 

As habilidades técnicas conferidas ao exame físico compreendem a inspeção, 

palpação, percussão e ausculta, no entanto para efetivação das mesmas, o conhecimento 

científico torna-se necessário para que a técnica possua um sentido de sua existência e 

realização.  Surge, então, a complementação da técnica pela tecnologia. 

Para Figueiredo (2006, p. 04), a técnica – composta da tecnologia – é um “conjunto 

de processos de uma arte; a maneira ou habilidade especial de executar ou fazer algo 

específico de determinada profissão”.  

A tecnologia é considerada como processo de exercer, com conhecimento 

científico, a técnica que envolve aparelhos e/ou métodos. Utiliza-se dos princípios científicos 

da biofisioanatomia, da sociopsicoantropologia, de aparelhos e máquinas de diversas 

complexidades que auxiliam no diagnóstico e na restauração da situação instalada. 

(FIGUEIREDO, 2006) 

No que tange à noção da tecnologia/técnica Morin (2008) afirma ser impossível isolar 

a noção de tecnologia, porque existe uma relação que vai da ciência à técnica, da técnica à 

indústria, da indústria à sociedade, da sociedade à ciência. E a técnica aparece como um 
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momento nesse circuito em que a ciência produz técnica, que produz a indústria, que produz 

a sociedade industrial; circuito em que há, efetivamente, um retorno, e cada termo retroage 

sobre o precedente, isto é, a indústria retroage sobre a técnica e a orienta, e a técnica, sobre 

a ciência, orientando-a também.  

Sobre essa interligação entre técnica/tecnologia/ciência/indústria Morin (2008) 

afirma que se não quisermos isolar a tecnologia, devemos unir o termo em macroconceito 

que reagrupe em constelação outros conceitos interdependentes. Já não se podem separar 

o conceito, a tecnologia, do conceito de ciência, do conceito de indústria, trata-se de um 

conceito circular, porque um dos maiores problemas da civilização ocidental está no fato de 

a sociedade evoluir e se transformar no circuito:  

Circuito em que o termo técnica polariza a idéia de manipulação. A ciência ocidental 

desenvolveu-se como ciência experimental e, para suas experiências, teve de desenvolver 

poderes de manipulação precisos e seguros, ou seja, técnicas de verificação. Em outras 

palavras, a ciência começou como um processo em que se manipula para verificar, ou seja, 

para encontrar o conhecimento verdadeiro, objetivo ideal da ciência. No entanto, nos 

últimos decênios o desenvolvimento da técnica não provoca somente processos de 

emancipação, mas também novos processos de manipulação do homem pelo homem ou dos 

indivíduos humanos pelas entidades sociais.  

É importante ressaltar, que para o supracitado autor, com a tecnologia, inventamos 

modos de manipulação novos e muito sutis, pelos quais a manipulação exercida sobre as 

coisas implica a subjugação dos homens pelas técnicas de manipulação. Assim, fazem-se 

máquinas a serviço do homem e põem-se homens a serviço das máquinas. E, finalmente, vê-

se muito bem como o homem é manipulado pela máquina e para ela, que manipula as coisas 

a fim de libertá-lo.  

Andrade (2002) afirma que é importante para os enfermeiros ficarem atentos, pois a 

tecnologia/técnica exerce o seu fascínio sobre nós e freqüentemente os equipamentos e as 

máquinas tornam-se mais importante do que o enfermo que precisa muitas vezes mais do 

nosso cuidado do que da parafernália de fios e tubos que invadem o seu fragilizado corpo. 
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Exercer a prática do exame físico articulando as técnicas e tecnologias é, então, 

considerar o ser humano, foco do cuidado, em todas as suas dimensões, para que uma 

investigação primorosa seja realizada, viabilizando todas as etapas do processo de 

enfermagem. 

O processo de Enfermagem compreende a metodologia do trabalho dos enfermeiros, 

e constitui-se de cinco etapas inter-relacionadas (investigação, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação) de forma sistemática e dinâmica para promover o cuidado 

humanizado, dirigido e orientado a resultados, acrescentando ainda seu baixo custo. 

(ALFARO-LEFEVRE, 2005) 

Este processo tem viabilizado o fazer em enfermagem, reafirmando-a como profissão 

com habilidades e saberes específicos. Além disto, tem mostrado resultados eficientes em 

instituições de saúde (hospitais e ambulatórios) no que diz respeito à administração da 

assistência. (AMANTE, ROSSETTO, SCHNEIDER, 2009) 

O exame físico integra a primeira fase do Processo e seus achados, através das 

técnicas e tecnologias empregadas, permeiam por todo o decorrer do método. 

 

2.4. As competências envolvidas no exame físico 

 

A Resolução CNE/ CES n.o 3, de novembro de 2001 (Anexo A, p. 168), que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem, expoe a lista 

de seis competências gerais e trinta e três competências específicas, concernentes à 

formação do profissional enfermeiro. 

Segundo Bagnato e Rodrigues (2007), que analisaram o contexto histórico e social da 

composição destas diretrizes, a construção de um perfil profissional dotado de crítica e 

reflexão está intimamente relacionado ao desenvolvimento e emprego consciente destas 

competências. 

Em seu estudo, Martins et al. (2006) definem, como funções do enfermeiro, a função 

assistencial, administrativa, educativa, de pesquisa e integrativa, atribuindo, a cada uma 

delas, determinadas competências. 
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A palavra competência tem origem no latim, competentia, e é definida como a 

“faculdade concedida por lei a um funcionário, juiz ou tribunal para apreciar e julgar certos 

pleitos e questões, qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer 

determinada coisa.” (FERREIRA, ABH, 2010, p. 512) 

De tal maneira, atualmente tem-se discutido, dentro da enfermagem, a respeito do 

julgamento crítico, onde o profissional utilizar-se-á de competências técnicas, intelectuais e 

cognitivas para poder traçar e direcionar o seu cuidado. (SENA, 2010) A realização do exame 

físico segue este caminho, se fazendo necessária a exposição de alguns conceitos 

concernentes à competência, baseados em Resende (2003):  

� Competências técnicas: também chamadas de específicas, pois são de 

domínio apenas de determinados especialistas, como por exemplo, saber 

dirigir um carro de Fórmula 1 durante uma corrida – competência específica 

dos pilotos da Fórmula 1. 

� Competências intelectuais – relacionadas à aplicação de aptidões mentais 

como, por exemplo, ter capacidade de percepção e discernimento em 

determinadas situações. 

� Competências cognitivas – constituem-se em um misto de capacidade 

intelectual e domínio de conhecimento como, por exemplo, saber lidar com 

conceitos e teorias. 

 

Resende (2003) afirma que o conceito moderno e forte de competência está 

intimamente relacionado à idéia de resultado; somente o saber operacionalizado (saber 

fazer, saber aplicar, saber agir, saber resolver) é que traz resultados. Para esse autor 

 

“Competência é a transformação de conhecimentos, aptidões, 
habilidades, interesse, vontade, etc, em resultados práticos. Ter 
conhecimento e experiência e não saber aplicá-los em favor de um 
objetivo, de uma necessidade, de um compromisso, significa não ser 
competente, no sentido aqui destacado.” (RESENDE, 2003, p. 32) 
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Na perspectiva do autor, e também do autor deste ensaio, a competência resulta da 

combinação de conhecimentos com comportamento, entendendo conhecimentos como 

formação, treinamento, experiência, auto-desenvolvimento; e comportamento relacionado 

a habilidades, interesse, vontade, de tal maneira, o domínio de uma técnica do exame físico 

sem a definição clara do intuito pode perder por completo sua razão de ser ou de se fazer. 

A competência não pode ser estabelecida de uma só vez; não é algo estático e, além 

de ser construída cotidianamente como um ideal a ser alcançado, deve ser compartilhada. 

Não podemos ser humanos sozinhos; nem tampouco competentes sozinhos. A qualidade de 

nosso trabalho depende de nós mesmos, mas é definida na relação com os outros. A 

competência do profissional e a articulação dessa competência com os outros e com as 

circunstâncias é que possibilitam a realização de um trabalho competente (RIOS, 2006). 

Da mesma forma, Morin (2008), abordando sobre ciência e ética, destaca que o 

crescimento da primeira se dá em função do exercício da segunda, ou seja, a ética social da 

qual se refere Morin, baseada na solidariedade, tem seus efeitos não somente a nível de 

relações sociais, mas em desenvolvimento científico também. Para o autor, “para que haja 

responsabilidade é preciso que haja um sujeito consciente, acontece que a visão científica 

clássica elimina a consciência, elimina o sujeito, elimina a liberdade em proveito de um 

determinismo” (MORIN, 2008, p. 129)  

Todo profissional, mesmo munido de muitos diplomas, com toda acumulação de 

conhecimento, ainda assim, não tem garantido o sucesso. Na era das competências, é 

preciso ser, primeiramente, generoso para compartilhar suas aptidões, e para empregá-las 

seja em benefício da ciência, da sociedade, do próximo. (RESENDE, 2003; MORIN, 2008) 

A explanação realizada serve para sugerir que as competências referentes ao exame 

físico, expostas a seguir, habitualmente conhecidas como meramente técnicas, possam ser 

empregadas com conhecimento, reflexão e crítica, tomando para si um emprego que vá 

além do puramente “técnico”.  
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2.4.1. A Inspeção 

 

A primeira competência fundamental é a inspeção ou observação. A inspeção geral 

começa com o primeiro contato com o paciente. O ato de apresentar-se e apertar as mãos 

proporciona oportunidades para fazer as observações iniciais: a pessoa é jovem ou idosa? A 

pessoa é magra ou obesa? A pessoa aparenta estar ansiosa ou deprimida?  A estrutura 

corporal da pessoa é normal ou anormal? De que maneira e muito diferente do normal? É 

essencial dar atenção aos detalhes na observação. Frases vagas e gerais não são um 

substituto para descrições específicas baseadas na observação cuidadosa. Por exemplo: 

 

• “A pessoa parece doente”. De que maneira ela prece doente? A pele está 

pegajosa, fria, ictérica ou cianótica? A pessoa está fazendo caretas com a 

dor, a respiração é difícil, ela aparenta edema? Que aspectos físicos ou 

manifestações comportamentais específicas indicam que a pessoa está 

“doente”? 

• “A pessoa parece cronicamente doente.” De que maneira ela parece 

cronicamente doente? A pessoa aparenta ter perdido peso? As pessoas que 

perdem peso secundário às doenças que comprometem a massa muscular 

(p. ex. AIDS, câncer) apresentam um aspecto diferente daquelas que são 

apenas magras, pois a perda de peso pode ser acompanhada por perda de 

massa ou atrofia muscular. A pele apresenta um aspecto de doença crônica 

– isto é, ela está pálida ou tem o aspecto de desidratada ou perda de tecido 

subcutâneo? Essas observações importantes são registradas no prontuário 

ou relatório médico do paciente. 

 

Dentre as observações gerais que devem ser observadas no exame inicial do 

paciente estão a postura e a estatura, movimentos corporais, nutrição, padrão da fala e 

sinais vitais. 
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2.4.2. A Palpação 

 

A palpação é uma parte vital do exame físico de acordo com os preceitos de 

Smeltzer (2005). A autora enumera que muitas partes do corpo, embora invisíveis, podem 

ser avaliadas através da palpação superficial e profunda, como linfonodos, a tireóide, os 

órgãos do abdome e da pelve e o reto. Quando o abdome é examinado, a ausculta é 

realizada antes da palpação e percussão para evitar alterar os sons intestinais.  

Os sons produzidos dentro do corpo, quando dentro das faixas de freqüência 

especificas, também podem ser detectados através do tato. Assim, podem ser detectados 

sopros gerados no coração ou dentro dos vasos sanguíneos (frêmitos). Os frêmitos causam 

uma sensação na mão muito semelhante ao ronronar de um gato. Os sons vocais são 

transmitidos ao longo dos brônquios até a periferia do pulmão. Podem ser percebidos pelo 

tato e estar alterados por distúrbios que afetem os pulmões. O fenômeno é chamado de 

frêmito tátil e é útil na avaliação das doenças do tórax.  (SMELTZER, 2005) 

 

2.4.3. Percussão 

 

A percussão traduz a aplicação da força física em som. É uma competência que 

exige prática, mas fornece muita informação a respeito dos processos patológicos no tórax e 

no abdome. O princípio consiste em colocar a parede torácica ou a parede abdominal em 

vibração ao colidi-la contra um objeto firme.  

O som produzido reflete a densidade da estrutura subjacente. Determinadas 

densidades produzem sons como notas de percussão. Esses sons são listados em uma 

seqüência que segue do menos para o mais denso, e chamados de timpanismo, hiper-

ressonância, ressonância, submaciez e macicez.  

O timpanismo é o som semelhante a um tambor, produzido ao percutir o estomago 

cheio de ar. A hiper-ressonância é audível quando alguém percute sobre o tecido pulmonar 

insuflado em uma pessoa com enfisema. A ressonância é o som produzido sobre os pulmões 
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cheios de ar. A percussão do fígado produz um som submaciço, enquanto a percussão da 

coxa resulta em macicez. (SMELTZER, 2005) 

A percussão permite que o examinador avalie certos detalhes anatômicos normais, 

como as bordas do coração e o movimento do diafragma durante a inspiração. Podemos 

determinar o nível do derrame pleural (liquido da cavidade pleural) e a localização de uma 

área consolidada causada por pneumonia ou atelectasia (colapso) de um lobo do pulmão. O 

uso da percussão é descrito juntamente com os distúrbios do tórax e abdome. (SMELTZER, 

2005) 

 

2.4.4. Ausculta 

 

A ausculta é uma competência de ouvir os sons produzidos dentro do corpo, 

criados pelo movimento de ar ou líquidos. Os exemplos incluem os sons respiratórios, a voz 

proferida, os sons intestinais, os sopros e os sons cardíacos.  

Os sons fisiológicos podem ser normais (p. ex., primeiro e segundo batimentos 

cardíacos) ou patológicos (p. ex., sopros cardíacos na diástole ou estertores no pulmão). 

Alguns sons normais podem estar destorcidos por anormalidades das estruturas das quais os 

sons fazem o trajeto (p. ex., alterações na característica dos sons respiratórios quando eles 

fazem o trajeto pelo pulmão consolidado do paciente com pneumonia lobar). (SMELTZER, 

2005) 

O som produzido dentro do corpo, quando de amplitude suficiente, pode ser 

detectado com o estetoscópio, que funciona como uma extensão do ouvido humano e 

canaliza o som.  

Duas peças terminais estão disponíveis para o estetoscópio: a campânula e o 

diafragma. A campânula é usada para avaliar os sons de freqüência muito baixa, como os 

sopros cardíacos diastólicos. Toda superfície do disco da campânula é colocada suavemente 

sobre a superfície cutânea para evitar o achatamento de pele e a redução das sensações 

vibratórias audíveis. O diafragma, o disco maior, é empregado para avaliar sons de alta 

freqüência, como os sons cardíacos e pulmonares e é mantido em firme contato com a 
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superfície cutânea. Evita-se colocar o extensor ou esfregar outras superfícies (cabelo, roupa), 

durante a ausculta, para minimizar ruídos estranhos. (SMELTZER, 2005) 

O som produzido pelo corpo, como qualquer som caracteriza-se por intensidade, 

freqüência e qualidade. A intensidade ou sonoridade, associada ao som fisiológico é baixa; 

dessa maneira é necessário o uso do estetoscópio. A freqüência, ou altura, do som 

fisiológico é, na realidade, um “barulho” em que a maioria dos sons consiste em um espectro 

de freqüência em oposição aos sons de freqüência única que associamos à musica ou 

diapasão.  

O espectro da freqüência pode ser bastante baixo, fornecendo um som de ruflar, 

ou comparativamente alto, produzindo um som áspero ou de um sopro. A qualidade do som 

relaciona-se com os sobretons que permitem que alguém faça a diferenciação entre sons 

diferentes.  

A qualidade do som possibilita que o examinador diferencie entre a qualidade 

musical do sibilo de alta tonalidade e o ruflar de baixa tonalidade de um sopro diastólico. 

(SMELTZER, 2005) 

 

2.4.5. O desenvolvimento das competências do exame físico 

 

A inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta e o uso de alguns instrumentos e 

aparelhos simples (esfigmomanômetro, otoscópio, oftalmoscópio e outros) compõem o 

exame físico. Juntos com o levantamento do histórico, fechamento de diagnósticos de 

enfermagem, realização de um plano assistencial, evolução e prognóstico constituem o 

Processo de Enfermagem. (HORTA, 1979) 

Há um aspecto no Exame Físico que merece ser ressaltado: o seu significado 

psicológico. Este componente afetivo mais nítido na assistência de enfermagem sempre 

existe no exame físico e precisa ser melhor reconhecido pelo enfermeiro, porque é um dos 

elementos fundamentais da sua relação com o cliente. Torna-se a base desta relação, pois é 

no exame que se formam os primeiros laços, onde as barreiras – não somente as físicas – 

são transpassadas. 
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A confiança que o cliente remete ao profissional também reflete esta relação, visto 

que ele deposita a confiança para solução de problemas por parte do profissional de saúde. 

Porto (2000) conceitua o olhar do profissional com duas vertentes: o olhar que 

inspeciona o corpo (competência técnica), ao mesmo tempo em que vê a pessoa que se 

sente doente (componente psicológico), sendo capaz de reconhecer alterações anatômicas 

quando inspeciona e modificações emocionais quando vê. Quando o profissional palpa ou 

percute, também duas coisas diferentes estão ocorrendo: do ponto de vista técnica 

semiológica, a palpação e a percussão permitem detectar modificações estruturais e 

funcionais, mas não se pode esquecer de que no mesmo momento ele está tocando o corpo 

do paciente com suas mãos. E tocar é mais do que palpar. Durante a ausculta percebe-se os 

ruídos originados no corpo, porém, mais importante é ouvir o que o paciente tem a nos 

dizer. 

Conclui-se que no exame físico é necessário saber inspecionar e ver, palpar e tocar, 

auscultar e ouvir. Os dois componentes – parte técnica e componente psicológico – se 

reforçam mutuamente, fazendo do exame físico um inesgotável manancial de 

conhecimentos sobre o paciente. 

Uma análise mais profunda destes fenômenos revela mecanismos psicodinâmicos 

que escapam à compreensão do paciente e do próprio enfermeiro, no que respeita ao 

componente psicológico porque é intuitivo, subjetivo e inconsciente, enquanto a parte 

técnica, por ser racional, objetiva, analítica e consciente, é mais fácil de ser planejada e 

executada. Saber usar o componente psicológico é uma necessidade que se faz cada vez 

mais presente para a implementação da humanização do cuidado em saúde. 

Percebe-se, que no desenvolvimento das competências, diversificados fatores 

emergem determinando o caminhar da avaliação e do julgamento do profissional 

enfermeiro. Resende (2003, p. 55) propõe definições que visam explicar o conceito destes 

aspectos intrínsecos à competência:   

� Conhecimento – o mais importante item isolado de competência; 

informações, idéias, acúmulo de saber, experiência, aprendizado; valor 

muito importante, pois quem o tem em maior quantidade tem maior 
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potencial para a competência; porém, para ser competente é necessária a 

aplicação desses conhecimentos na prática, alcançando assim objetivos, 

obtendo resultados. 

� Qualificação – significa ter domínio de conhecimentos específicos que 

resultam de formação, treinamento e experiência, para exercer 

determinada função; para ser motorista, vendedor, enfermeiro, é 

necessário ter uma determinada formação escolar, treinamento, 

qualificação. 

� Aptidão – refere-se às características mentais, intelectuais, físicas e/ou 

fisiológicas, de personalidade, de temperamento, de caráter; característica 

ou recurso inato e desenvolvido, como por exemplo, memória, resistência 

física, raciocínio analítico. 

� Habilidade – é mais passível de ser treinada do que a aptidão; assim, ter 

condição de raciocinar, é aptidão; habilidade é ter velocidade de raciocínio. 

Condição de falar é aptidão; usar a fala com clareza e objetividade é 

habilidade. Esse conceito está mais relacionado à maneira de executar 

tarefas, aplicar conhecimentos.  

� Capacidade – difere da qualificação no sentido de que não advém de cursos 

formais, treinamentos, experiências especificas, mas da mobilização de 

recursos inatos (aptidões) ou desenvolvidos, necessários para o 

desenvolvimento de determinadas atividades (por exemplo, para ser piloto 

de prova, deve ter capacidade psicofísica). 

� Eficácia – conceito introduzido há pouco mais de três décadas, pelo mais 

importante teórico da Administração – Peter Drucker – trazendo a 

conotação de resultado; desenvolver trabalhos de forma objetiva e com 

resultados. Tem uma conotação valorativa: fazer o que deve ser feito. 

� Eficiência – também diz respeito a uma atuação, desenvolvimento de 

trabalhos com resultados, porém valorizando mais a ordem, a aparência, as 
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normas e procedimentos. Possui uma conotação metodológica: fazer bem 

feito. 

 

Baseando-se na gama de competências das quais o profissional de enfermagem é 

dotado, é possível concluir que, não somente na realização do exame físico, como em outras 

atividades, a atuação do enfermeiro na assistência à saúde nos diferentes níveis, sejam 

estes, primário, secundário e terciário, inclui competências que inferem conhecimentos das 

ciências sociais, biológicas, exatas e humanas, processos tecnológicos, qualificação, aptidão, 

habilidade e capacidade, no intuito de desenvolver um trabalho eficiente e eficaz. 

 



 

 

CAMINHO METODOLÓGICO

“Escolhi  o caminho  da verdade; propus-me s eguir os teus juízos. (Salmos 
119:30)

Gr upo Corpo , espetáculo “Íma”
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A abordagem adotada é a qualitativa, por ser direcionada para a investigação dos 

significados das relações humanas, expressos por subjetividades e sentimentos aflorados nas 

situações vivenciadas no dia-a-dia. (MINAYO, 2002) 

A pesquisa é descritiva e exploratória. Os Estudos descritivos preocupam-se com a 

narração circunstanciada das características de dada população, em determinado campo. 

(FIGUEIREDO, 2004) O caráter exploratório proporciona maior familiaridade com o problema 

com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. Portanto, a pesquisa exploratória 

permite aumentar a experiência em torno do problema, consistindo explorar tipicamente o 

objeto de estudo, visando criar maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno. 

(LEOPARDI, 2006) 

 

3.1. Conhecendo o campo da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Programa de Saúde da Família (PSF) do município de 

Itaboraí, localizado no Estado do Rio de Janeiro (RJ).  

Com população estimada pelo IBGE em 2009 de 228.996 habitantes, este município 

foi incorporado à região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, e é marcado pela 

transição entre o rural e o urbano, vistos os investimentos industriais e comerciais, mesmo 

mantendo a manufatura cerâmica e fruticultura como atividades econômicas fortes. 

Um ponto a ser destacado no município é a inserção recente, pela Petrobras, do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), com capacidade para processar 150 

mil barris por dia de petróleo pesado nacional e produzir matéria-prima petroquímica e 

derivados. Estima-se a criação de 212 mil empregos (diretos, indiretos) durante as obras e 50 

mil na fase de plena operação. (PETROBRAS, 2006) Tal fenômeno implica em uma transição 



59: 

 

demográfica, que fatalmente atingirá os serviços de saúde, incluindo a Atenção Básica, 

campo de atuação desta pesquisa. 

O universo da pesquisa compreende enfermeiros que realizem consultas no PSF. A 

escolha pela consulta de enfermagem ambulatorial se deu pelo fato de ser um espaço onde 

o profissional de enfermagem tem maior autonomia, há maior possibilidade de observação 

das etapas do Processo de Enfermagem, e por ser um ambiente propício aos eventos 

relacionados às reações, tanto do profissional quanto do usuário, durante o cuidado com o 

corpo. 

Além disto, está incutida na política do PSF a questão do território, a consideração do 

sujeito em seu ambiente, sua interação com este, e as influencias exercidas mutuamente. 

 

3.2. Seleção dos sujeitos da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa enfermeiros, de ambos os sexos, que atenderam aos 

seguintes critérios de inclusão: mínimo de 02 anos de conclusão do curso de graduação em 

enfermagem; que exerçam a consulta de enfermagem dentro de suas atividades no PSF; 

concordância com a participação na pesquisa, através da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1), cientes dos objetivos da pesquisa. Em relação 

ao número de sujeitos, a pesquisa qualitativa permite não definir a priori um número 

definido de amostragem, já que se pretende valorizar a informação, o sentido, e se estes 

apresentarem saturação em determinadas nuances, a coleta pode dar-se por encerrada. 

(FLICK, 2009) Foram entrevistados 10 enfermeiros, das seguintes Unidades Básicas de Saúde 

(UBS): Ampliação I, Ampliação II, Apolo III, Quissamã, Santo Expedito, São Joaquim e Vila 

Brasil.  

 

3.3. Coleta de Dados 

 

Para a Fase de Coleta de Dados são adotados como instrumentos a entrevista semi-

estruturada (ANEXO 2), direcionada exclusivamente aos enfermeiros, constituída de um 
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roteiro previamente elaborado que serve de eixo orientador ao desenvolvimento da 

entrevista, e procura as respostas dos participantes às mesmas questões, não exigindo 

ordem rígida nestas, mantendo um grau de flexibilidade, adaptando-se ao entrevistado, e 

permitindo assim, o aprofundamento da temática estudada. (MINAYO, 2002) 

Estudou-se sobre: a preparação para a realização do Exame Físico, os instrumentos 

necessários, a subjetividade do cliente, os sentimentos e preocupações emergentes da 

interação, a importância da realização do exame no processo de trabalho de enfermagem. 

Os depoimentos estão gravados em aparelho de tecnologia Mp3 (abreviação de Layer-3 

Mpeg, forma de compressão de arquivos sonoros) e transcritos na íntegra pelos 

pesquisadores num hipertexto. Além da entrevista, as consultas foram observadas pelo 

pesquisador, utilizando-se de um roteiro para observação participante (ANEXO 4), onde 

estão destacados aspectos do exame físico realizado, cujos dados também integrarão os 

resultados da pesquisa, subsidiando a discussão. 

A observação participante é uma estratégia de campo que combina, 

simultaneamente, a análise de documentos, entrevista de respondentes e informantes, 

participação e observação diretas e a introspecção. (JORGENSEN, 1993) 

A observação participante, para tornar-se cada vez mais concreta e centrada nos 

aspectos essenciais às questões da pesquisa, é pautada em três passos: 

� Observação descritiva – no início, serve para fornecer ao pesquisador uma 

orientação para o campo em estudo. Fornece, também, descrições não 

específicas, e é utilizada para aprender, o máximo possível, a complexidade 

do campo, e desenvolver questões de pesquisa e linhas de visão mais 

concretas; 

� Observação focalizada – restringe a perspectiva do pesquisador àqueles 

processos e problemas que forem os mais essenciais para a questão de 

pesquisa; 

� Observação seletiva – ocorre já na fase final da coleta de dados e concentra-

se em encontrar mais indícios e exemplos para os tipos de práticas e 

processos descobertos na segunda etapa. (FLICK, 2009)  
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Foram realizadas, ao todo, em torno de 65 horas de observação participante nas 

unidades básicas de saúde e aproximadamente 116 minutos foram investidos para gravação 

das entrevistas, tendo, em média 10 minutos cada entrevista. Durante a exposição dos 

achados, para preservação da identidade dos participantes, são adotados nomes fictícios, 

inspirados em personalidades da história da enfermagem. A caracterização dos enfermeiros 

participantes aparece descrita na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Caracterização dos Sujeitos participantes da pesquisa, n = 10, Itaboraí (2010) 

Identificação Tempo de 

formação 

(graduação em 

Enfermagem) 

Universidade 

onde realizou 

graduação 

Curso de Pós 

Graduação 

Tempo de 

serviço no PSF 

Ana 03 anos Universidade 
Federal 

Fluminense 
(UFF) 

Não possui 03 anos 

Aurora 03 anos Universidade 
Federal 

Fluminense 
(UFF) 

Enfermagem do 
Trabalho (latu 

sensu) 

02 anos 

Calista 12 anos Faculdade Luiza 
de Marillac 

Gestão em 
Atenção Básica 

(latu sensu) 
Unicamp (SP) 

06 anos 

Camilo 04 anos Universidade 
Estácio de Sá 

Terapia 
Intensiva (latu 

sensu) 

03 anos 

Dorothea 06 anos Universidade 
Federal 

Fluminense 
(UFF) 

Psicossomática 
(latu sensu) 

04 anos 

Florence 06 anos Universidade 
Federal 

Fluminense 
(UFF) 

Enfermagem do 
Trabalho (latu 

sensu) 
Programa de 

Saúde da 
Família (latu 

sensu) 

04 anos 



62: 

 

Imogene 06 anos Universidade 
Federal 

Fluminense 
(UFF) 

Saúde da 
Família (latu 

sensu) 

04 anos 

Martha 04 anos Universidade 
Estácio de Sá 

Enfermagem do 
Trabalho (latu 

sensu) 

03 anos 

Virgínia 09 anos Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO) 

Saúde da 
Família (latu 

sensu) 

08 anos 

Wanda 22 anos Universidade 
Gama Filho 

Enfermagem do 
Trabalho (latu 

sensu) 

03 anos 

Fonte: Entrevista, Março-Maio (2010) 

 

3.4. Análise dos Dados 

 

Para análise dos resultados das entrevistas, direcionadas aos enfermeiros, foi 

adotada a Análise do Discurso do Sujeito Coletivo, proposta por Fenando Lefèvre e Ana 

Lefèvre (2003). Esta técnica tem foco primordial no discurso e é oriunda da teoria das 

representações sociais. 

Orlandi (2005, p. 15) conceitua discurso como “a palavra em movimento, prática de 

linguagem; com o estudo do discurso observa-se o homem falando”. Analisar um discurso 

consiste na ‘dissecação’ de unidades texto para além da análise da frase. Possibilita a leitura 

dos interdiscursos, valorizando a relação de sentidos na interação com o outro, levando em 

consideração sua historicidade. Como um método de análise, ela pretende compreender a 

língua fazendo sentido, constituindo o ser humano e sua história. É uma concepção da 

linguagem como mediação entre homens e mulheres e a realidade natural e social, ou seja, 

o sujeito se constitui por meio da linguagem. 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) faz-se de uma proposta para coleta, 

organização, tabulação e análise de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos através 

de depoimentos, ou por meio do discurso dos sujeitos obtidos através de artigos de jornal, 

matérias em revistas semanais, cartas, papers e revistas especializadas. 
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Tal proposta origina-se de pressupostos antropológicos, na medida em que, se 

entende que o pensamento de uma coletividade sobre um dado tema pode ser visto como o 

conjunto do discurso ou das formações discursivas, ou representações sociais existentes na 

sociedade e na cultura sobre este tema, do qual, segundo a ciência social, os sujeitos lançam 

mão para se comunicar, interagir, pensar. (LEFÈVRE, 2003) 

 

3.4.1. Figuras Metodológicas do Discurso do Sujeito Coletivo 

 

A confecção do DSC dispõe das seguintes figuras metodológicas para sua 

operacionalização: 

 

3.4.1.1. Idéias Centrais (IC): 

 

A idéia central é uma descrição (a mais sucinta e objetiva possível) do sentido de um 

discurso, sendo que um discurso pode ter mais de uma idéia central. 

 

“É um nome ou uma expressão lingüística que revela e descreve, 
da maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de 
cada um dos discursos analisados e de cada conjunto homogêneo de 
expressões-chave (ECH), que vai dar nascimento, posteriormente, ao 
DSC”. (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2003, p. 17) 

 

 

3.4.1.2. Expressões-chave (ECH):  

 

As expressões-chave representam o conteúdo ou a substância ou o “recheio” das IC. 

São segmentos de discursos que remetem à IC e a corporificam. 

 

“São pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, que 
devem ser sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo pesquisador, e 
que revelam a essência do depoimento ou, mais precisamente, do 
conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento 
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(que em geral, correspondem às questões de pesquisa)”. (LEFÈVRE; 
LEFÈVRE, 2003, p. 17) 

 

 

3.4.1.3. Ancoragem (AC): 

 

Algumas expressões-chave podem remeter não a uma idéia central, mas a uma figura 

metodológica que, sob a inspiração da teoria da representação social, denomina-se 

ancoragem (AC), que é a manifestação lingüística explícita de uma dada teoria, ou ideologia, 

ou crença que o autor do discurso professa e que, “na qualidade de afirmação genérica, está 

sendo usada pelo enunciador para ‘enquadrar’ uma situação específica”. (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2003, p. 17) 

As figuras metodológicas possibilitarão o objetivo principal da análise do DSC, a 

reunião, num só discurso-síntese homogêneo redigido na primeira pessoa do singular de 

ECH que tem em a mesma IC ou AC. 

 

Dados os componentes do DSC, cabe, neste instante, descrever a operacionalização 

da análise do discurso do sujeito coletivo pela presente pesquisa, explicitada pelas seguintes 

fases: 

� Fase 1 – Mapeamento dos Discursos: os discursos inicialmente serão 

dispostos em quadros, para facilitar sua visualização pelo pesquisador, sua 

apresentação virá especificando os emissores das falas (pesquisador e 

entrevistados), e o tempo de emissão. Na primeira coluna, estarão expressas 

a identificação e caracterização dos entrevistados; 

� Fase 2 – Leitura vertical: esta será necessária para que o leitor tenha ciência 

da formação discursiva. Virá representada por legendas que demonstração as 

nuances das falas, como reflexões, mudanças de entonação, inclusão de 

outros discursos dentro do discurso do emissor, entre outras. São as descritas 

legendas:  
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Quadro 1: Legendas para os discursos 

/: pausa reflexiva curta; 
//: pausa reflexiva longa; 
///: pausa reflexiva muito longa; 
...: pensamento incompleto; 
(...): interrupção de uma enunciação e posterior continuação da enunciação 
interrompida; 
itálico - textos acrescentados pelo pesquisador; 
[itálico] [texto] – completar o pensamento verbal enunciado no mesmo dizer; 
‘ ..’: aspas simples indicam a fala ou texto de alguém citado dentro da 
enunciação de outrem. 

 

� Fase 3 – Leitura horizontal: onde serão destacadas as figuras metodológicas, 

através de sucessivas leituras extensivas. Servirão para auxiliar a Ancoragem, 

os Princípios de Complexidade já descritos, por se relacionarem com a 

expressão de idéias às quais se pretende discutir. 

� Fase 4 – Elaboração do DSC: se dará após a compilação de todos os discursos, 

e a execução das três fases anteriores. Será necessário dispor e confrontar 

todos os discursos, destacando as idéias centrais mais expressivas, e, por 

conseguinte construir um discurso em primeira pessoa, que subsidiará a 

discussão das referidas idéias. 

 

Como ferramenta para elucidação das expressões-chave e mapeamento dos 

discursos, também foi disponibilizado o Programa QualiQuantiSoft (QQSoft), um programa 

de computador desenvolvido especialmente para a utilização neste método, cuja 

representação gráfica segue abaixo. O uso do programa seguiu-se pela pesquisa em caráter 

complementar, não excluindo o esforço de leitura e interpretação dos pesquisadores 

envolvidos.  
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Figura 1: Representação do QualiQuantiSoft (QQSoft®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Procedimentos éticos e legais 

 

A pesquisa teve parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina (HUAP/ UFF) com CAAE n.o 2867.0.000.258-09, emitido em 14 de agosto de 2009 

(APÊNDICE 1). Os sujeitos foram esclarecidos acerca dos princípios éticos do estudo, seus 

objetivos e aceitaram participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO 1), permitindo a divulgação dos dados. Estes documentos estão sob 

posse do pesquisador e serão guardados por cinco anos. 

 



 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS

“As ciências não tem consciência d e que lh es falta uma co nsciência…”
(Edg ar Morin)

Gr upo Corpo , es petáculo “Íma”
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Durante a leitura dos discursos proferidos pelos enfermeiros, bem como sua análise 

pelo QQSoft®, determinadas ideias centrais se destacaram, imprimindo-se 

representatividade. Estas idéias centrais deram origem a três eixos temáticos que são 

discutidos a seguir, retratando as concepções expressas pelos participantes da pesquisa e de 

que forma esta manifestação de sentidos se faz representar no corpus do estudo, além da 

ascensão dos constructos de Complexidade nas falas e nos dados obtidos pela observação 

participante. 

Para uma apresentação didática, foram adotados quadros que, através da retratação 

das figuras metodológicas do Discurso do Sujeito Coletivo e dos discursos correspondentes, 

demonstram a formação dos eixos temáticos principais da discussão. 

 

4.1. Para a reflexão sobre a ação: a descrição da realização do exame físico pelos 

enfermeiros do PSF 

 

A realização do exame físico pelos enfermeiros demonstrou uma focalização ora nas 

queixas, ora nas partes do corpo humano, retratando aparentemente uma lógica 

reducionista, simplificadora e mecanicista em determinados contextos. Na introdução da 

dissertação, a exposição da problemática retratou que, mesmo com a política atual de 

saúde, principalmente tratando-se da Estratégia de Saúde da Família, a maneira de assistir 

ao cliente sem considerá-lo primeiramente, como pessoa, ainda é pouco efetuada.  

Expressões intensamente repetidas, como “queixa”, “parte”, “região”, destacam-se 

nos depoimentos e nas ações observadas. Não se trata, neste momento, de exercer uma 

crítica a uma metodologia orientada de trabalho, com foco no problema mais emergente do 

cliente, mas é necessário compreender a totalidade da pessoa, as partes que levam ao todo, 

o todo que delimita as partes, como preconizam os princípios sistêmico e hologramático da 

Complexidade.  
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Certamente, um problema que necessite de uma resolutividade emergente não 

constitui um sistema fechado; uma patologia por si só não é simplesmente tratada e o 

acompanhamento se dá por encerrado. Estando no corpo da pessoa, a doença interage e se 

manifesta em diferentes níveis e aspectos, transformando a vida, a maneira de ver e ser do 

cliente, mexe com seus sistemas, órgãos e os seus sentimentos. De pronto, a cura, em seu 

sentido mais comumente percebido, por si só não indica um ponto final das ações de 

enfermagem e de outros profissionais. (SIQUEIRA, 2006; MORIN, 2008) 

A seguir, alguns discursos que expressam esta lógica mecanicista: 

 

Tabela 2: Descrição da realização do exame físico, enfermeira Imogene, Itaboraí, Maio 
2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira 
Imogene 

00:57 (Pesquisador) E aí hoje em dia, como enfermeira, como é que 
você realiza o exame físico no seu cliente? 
01:05 (Imogene) A descrição? 
01:07 (Pesquisador) Pode descrever como você faz... 
01:09 (Imogene) É, normalmente eu faço céfalo-caudal, né/ vou// no 
exame físico eu vou vendo cabeça, membros, tronco, depende/ o 
exame físico ele depende muito do paciente também, assim do que 
você focar, mas o exame físico geral você faz isso: tronco, tórax, é/ 
região abdominal, pelve, membros inferiores, e a gente vai vendo, 
né, a gente sabendo o que é normal a gente identifica o que está 
dentro da anormalidade, né. No geral seria assim. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 
Tabela 3: Descrição da realização do exame físico, enfermeira Dorothea, Itaboraí,  Maio 
2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Dorothea 01:20 (Pesquisador) E como é que você faz o exame físico aqui, no 
seu dia-a-dia, durante suas consultas? 
01:28 (Dorothea) Assim, o meu exame físico também é direcionado 
de acordo com a patologia, a idade, de acordo com a queixa do 
paciente também, porque a gente não tem como ficar meia hora 
num paciente, não tem como [frisando a expressão], no máximo 
uns 15 a 20 minutos para ficar com um paciente. E a gente assim/ 
examina, né/ e como a gente atende os mesmos pacientes, já 
temos aquele exame detalhado dele, e a gente vai vendo mais 
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pelas queixas. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 
Tabela 4: Descrição da realização do exame físico enfermeira Florence, Itaboraí, Março 
2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Florence 01:46 (Pesquisador) E aqui no seu trabalho, no seu dia-a-dia, como 
você realiza o exame físico nos seus pacientes? 
01:54 (Florence) A gente aprende na faculdade a gente aprende 
céfalo-caudal. Eu estou formada há praticamente 06 anos e ainda 
tenho a prática de fazer céfalo-caudal [risos]. Então eu pego todos 
os detalhes, claro, quando o paciente tem uma queixa principal eu 
acabo me detendo um pouco mais naquela queixa, mas 
geralmente em todos os segmentos, gestante, criança adulto, 
idoso, todos eles eu faço desde o fio de cabelo até o dedão do pé. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 
Tabela 5: Descrição da realização do exame físico, enfermeira Calista, Itaboraí, Maio 2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Calista 00:33 (Pesquisador) De que forma você realiza o exame físico nos 
seus clientes aqui no PSF, durante suas consultas? 
00:40 (Calista) Bom, eu// acolho o paciente, recebo o que ele tem 
de queixa, aí a gente começa a conversar sobre o que ele me 
apresenta, né, a partir daí, ele me dando a liberdade a continuar o 
exame, deitar, realizar o toque, eu faço bem, examino toda parte 
do corpo, se for mulher, faço algo muito mais voltado pra mulher, 
e se for homem, é um pouco mais complicado, eles não ficam tão à 
vontade quanto ficam as mulheres, principalmente num exame 
físico realizado por uma mulher. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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Tabela 6: Descrição da realização do exame físico, enfermeira Wanda, Itaboraí, Maio 2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Wanda 00:42 (Pesquisador) De que forma você realiza o exame físico 
durante as consultas de enfermagem? 
00:45 (Wanda) De que forma você diz como? 
00:47 (Pesquisador) Pra você descrever pra mim. 
00: 49 (Wanda) Ah, sim, ok. É porque assim no geral é difícil 
responder. Tem as crianças, o pré-natal, os hipertensos, cada um 
eu faço de uma forma. 
00:52 (Magno) Você prefere então falar um pouco de cada um? 
00:54 (Wanda) Prefiro. Na puericultura, antes de começar o exame 
o técnico ou o auxiliar mensura o peso e a altura. Depois eu faço 
um exame que vai da cabeça aos pés! [risos] Verifico integridade da 
pele, orelhas, mucosas, todas as partes literalmente, né. Cabeça, 
membros, genitália, reflexos, abdome, e aí a gente faz todas 
aquelas manobras (...) A gente deita o adulto, examina, ausculta, 
palpar muito às vezes nem faço, quem faz mais isso é a médica// 
aferição de peso, altura, P.A. [pressão arterial], mas seguindo com 
as queixas, a gente vai no que chamar mais a atenção, desde que 
ele chega, normalmente é isso. Mas também é algo que não se 
repete tanto, porque eu conheço a comunidade, a criança de 06, 07 
anos que se consulta hoje é a mesma que eu fiz o pré-natal e a 
puericultura ontem, então eu conheço, já sei como ela é, então 
cada vez que ela volta, pra mim não há a necessidade de fazer um 
exame tão completo. Pra mim o exame físico às vezes não é tão 
importante pra saber o diagnóstico, como eu vou tratar aquilo. A 
gente vai mais é pelas queixas. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 
Tabela 07: Descrição da realização do exame físico enfermeira Ana, Itaboraí, Abril 2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Ana 00:08 (Pesquisador)  De que forma você realiza o exame físico 
durante as consultas de enfermagem? 
00:11 (Ana) A gente, de acordo com a queixa principal faz a 
investigação. Mas o exame basicamente é cefalo-caudal. Começo 
com a cabeça, couro cabeludo, olhos, mucosas, orelha, nariz, boca, 
dentes, tórax, abdome, membro, genitália, só se tiver relação com 
o quadro, ou o doente se queixar de algo lá [risos]. Isso tudo 
fazendo as auscultas e palpando também. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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Tabela 08: Descrição da realização do exame físico enfermeira Martha Abril 2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Martha 00:33 (Pesquisador) De que forma você realiza o exame físico nos 
seus clientes aqui no PSF, durante suas consultas? 
00:40 (Martha) Faço da maneira que aprendi: céfalo-caudal. Vou 
dos fios de cabelo da cabeça aos dedos dos pés, observando 
ressecamento, condições, realizo as auscultas, palpo. É interessante 
se o paciente tem alguma queixa principal, então dou atenção 
àquela parte. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

Percebe-se através das falas que ainda é forte a orientação do paradigma 

mecanicista, ou biológico, ou simplificador, como referido por Morin (2008). 

O sentido do termo grego paradigma oscila, para Platão, em torno da exemplificação 

do modelo ou regra. (PLATÃO, 2009) O paradigma é um grande norteador do sentir, pensar 

e agir humanos. Orienta, dirige, controla a organização dos raciocínios individuais e dos 

sistemas de ideias. Institui as relações primordiais que constituem os axiomas, determina 

conceitos, comanda os discursos e/ou as teorias. Organiza a sua organização e gera a sua 

geração ou regeneração. É inconsciente, mas irriga o pensamento consciente, controla-o e, 

neste sentido, é também sobreconsciente. (MORIN, 2005b) 

Para Morin (2005b) o paradigma controla também o campo cognitivo, intelectual e 

cultural onde nascem as teorias e os raciocínios. Controla, além disso, a epistemologia que 

controla a teoria e a prática que decorre da teoria. Esta noção encontra-se profundamente 

imersa no inconsciente individual e coletivo, no saber científico, mas também em todo o 

conhecimento, todo o pensamento, todo o sistema noológico. Assim, os indivíduos 

conhecem, pensam e agem segundo os paradigmas inscritos culturalmente neles. 

Thomas Kuhn, em sua obra “Estrutura das Revoluções Científicas”, retrata que as 

grandes transformações na história das ciências são constituídas por revoluções 

paradigmáticas. (KUHN, 2005) 

Morin (2008), em sua abordagem sobre Kuhn, afirma que o referido autor apresenta 

produtivamente a movimentação paradigmática, ao ponto que, sob esta, não somente “a 

visão de mundo se alarga mais e mais, a própria estrutura de visão de mundo se 

transforma”. (MORIN, 2008, p. 149) 
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As falas chamam a atenção pelo fato de apresentarem em seu contexto traços fortes 

do paradigma simplificador, que por muito tempo orientou e ainda orienta as práticas em 

saúde. (TEIXEIRA, 2001; SILVA, CIAMPONE, 2003) 

Segundo Ribeiro (1995), o modelo biomédico, utilizado habitualmente na assistência 

à saúde, privilegia uma abordagem cartesiana do paciente, ou seja, o paciente é visto como 

um conjunto de órgãos que podem adoecer e, quando isto acontece, prevalece uma 

intervenção isolada objetivando o tratamento e/ou a cura do órgão afetado, desvalorizando 

a globalidade da pessoa.  

Estudos (TEIXEIRA, 2001; SILVA, CIAMPONE, 2003; SILVA, SABÓIA, TEIXEIA, 2009) tem 

demonstrado que, por outro lado, os modelos de enfermagem podem apoiar-se também em 

teorias oriundas das ciências humanas e sociais, consideradas mais consentâneas com a 

especificidade do cuidado em enfermagem. 

Não se trata, neste momento, de ignorar por completo as contribuições deste 

paradigma para a evolução científica, mas aliar a visão biológica à complexa, com vistas à 

atenção integral dos clientes. 

Morin (2008) afirma que a redução e a simplificação foram métodos heurísticos. 

Assim, por exemplo, foi preciso simplificar, ou seja, por entre parênteses o problema do 

sujeito para ver apenas o objeto; foi preciso isolar o objeto estudando tanto o sujeito que o 

concebe quanto o seu ambiente. Há que reconhecer que essa simplificação, essa disjunção, 

essa redução conduziram a progressos fabulosos, uma vez que a obsessão do elementar e da 

lei simples conduziram à descoberta da molécula, e posteriormente, do átomo e da 

partícula. Hoje, entretanto, parece que essa simplificação atinge um limite: a partícula não é 

a entidade simples, não há fórmula única que detenha a chave do universo; chegamos assim, 

aos problemas fundamentais da incerteza, como no caso da microfísica e cosmologia. 

Contribuindo com esta colocação, as concepções de Maturana (2001) permitem 

compreender que o olhar do profissional pode apresentar diferentes vertentes, como 

demonstra a compreensão do campo clínico pelas objetividades sem e entre parênteses. 

Durante a observação da objetividade sem parênteses, os sinais obtidos através das 

técnicas semiológicas de inspeção, palpação, percussão e ausculta expressam o corpo 
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dessubjetivado, desvinculado-o da vivência e do contexto social. Logo, "a linguagem do 

sujeito só tem valor como subsídio para elucidar o diagnóstico pautado no modelo da 

doença" (TEIXEIRA, 2004, p. 363) 

Entretanto, a objetividade entre parênteses possibilita a percepção dos aspectos 

existentes nas entrelinhas dos sinais e sintomas, indissociáveis à história de vida. Por 

conseguinte, o sintoma corporal pode expressar um estado de tensão emocional, 

evidenciado durante o exame físico, que precisa ser incluído como elemento de avaliação no 

cuidado. (MATURANA, 2001) 

O embasamento no paradigma simplificador pode possibilitar a total negação da 

objetividade entre parênteses, privando o enfermeiro de descobertas, até mesmo, cruciais 

para o direcionamento de seu cuidado.  

Segundo Morin (2008), o princípio de simplificação, que animou as ciências naturais, 

conduziu às mais admiráveis descobertas, mas são as mesmas descobertas que, finalmente, 

hoje arruinam nossa visão simplificadora. Com efeito, foi animada pela obsessão do 

elemento de base do universo que a investigação física descobriu a molécula, o átomo e a 

partícula. De igual modo, foi a obsessão molecular que suscitou as magníficas descobertas 

que esclareceram os funcionamentos e processos da maquinaria viva. Mas as ciências físicas, 

procurando o elemento simples e a lei simples do universo, descobriram a inaudita 

complexidade de um tecido microfísico e começam a entrever a fabulosa complexidade do 

cosmo. 

Ao elucidar a base molecular do código genético, a biologia começa a descobrir “o 

problema teórico complexo da auto-organização viva, cujos princípios diferem dos das 

máquinas artificiais mais aperfeiçoadas”. (MORIN, 2008, p. 28) Com estas considerações, o 

autor remete que, mesmo com tantas revoluções e evoluções oriundas da simplificação, a 

necessidade de se pensar de acordo com a Complexidade ascendeu, por mais que se 

descobrissem as partículas das partículas, sua interação com o todo precisa ser considerada. 

A ciência clássica eliminava o observador da observação. A microfísica, teoria da 

informação, a teoria dos sistemas reintroduzem o observador na observação. A sociologia e 

a antropologia apelam à necessidade de se tomar consciência da determinação 
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etnosociocêntrica, que hipoteca toda a concepção de sociedade, cultura, homem, 

demonstrando a necessidade de se destacar a interação todo↔partes. (MORIN, 2008) 

Outro ponto importante é atentar-se para a não realização das competências 

técnicas por si só, trazendo a estas um significado de ação vazia. Por vezes, apareceram 

expressões como:  

“É, normalmente eu faço céfalo-caudal, né” (Imogene) 

“Eu faço um exame que vai da cabeça aos pés!” (Wanda) 

“É basicamente céfalo-caudal” (Ana) 

 

Torna-se importante o direcionamento das técnicas pelo conhecimento, aliar a 

competência técnica à tecnologia, empregar os atributos das competências como a 

qualificação, aptidão, habilidade e capacidade. É importante dizer que a crítica não é 

direcionada à metodologia céfalo-caudal, que organiza a abordagem, mas ao seu uso sem o 

julgamento crítico. Durante as entrevistas e observações, por vezes era notório a afirmação 

quase que involuntária desta metodologia.  

Lefevrè e Lefevrè (2003) argumentam que por muitas vezes os discursos vão 

externar, à primeira pergunta ou impressão, um discurso previamente pronto, como uma 

defesa do entrevistado, ou um intuito de agradar ao pesquisador, mas durante a 

continuação de sua expressividade ou, à observação do pesquisador, é possível que este 

discurso se confirme ou se contradiga. 

Durante uma observação, como pesquisador, pude notar que durante a realização do 

exame físico em uma gestante, a enfermeira começaria o exame pela palpação abdominal 

para localização e delimitação da posição fetal. Ao lembrar que estava sendo observada, 

interrompeu a técnica pela metade e imediatamente passou a verificar couro cabeludo e 

mucosas oculares, na intenção de mostrar que seguia a metodologia céfalo-caudal. 

Provavelmente, o início do exame pela palpação uterina poderia não afetar de uma maneira 

geral o seu cuidado, no entanto, esta atitude pode demonstrar que, possivelmente, não 

somente para esta enfermeira como para muitos profissionais, o importante a ser valorizado 
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numa cliente gestante seria o estado do feto, e não o todo complexo gestante e bebê, e 

todo sistema que age e interage com e sobre eles.  

Morin argumenta que a valorização técnica pura, sem o julgamento e crítica de seu 

emprego, é um dos artifícios do paradigma simplificador, muitas vezes utilizado como uma 

arma do Estado para a manipulação da ciência e da sociedade. (MORIN, 2008; CAPRA, 2006; 

LUZ, 2004)  

Quando uma técnica de inspeção é empregada por um profissional em algum cliente, 

de certa forma o profissional detém um poder sobre o cliente, e o plano de cuidados traçado 

pode adquirir a forma de uma lista de tarefas que o cliente precise fazer: 

 

“Tem que ter o conhecimento, prática, autonomia, porque não 

adianta fazer sem autonomia. Às vezes em algumas consultas com 

crianças eu peço para a mãe tirar a roupa do bebê e ela me diz que 

ele não quer, ‘como não vai querer? Vai tirar sim. Aqui no momento 

quem manda sou eu, e eu preciso examinar’, então você tem que ter 

autonomia.” (Camilo) 

 

Nesta perspectiva, o cuidado é formulado sob a ótica do profissional, sem a abertura 

de espaços para que o cliente possa participar deste processo. Foucault, em “Vigiar e Punir”, 

demonstra a genealogia dos poderes sempre ligada subjacentemente à arqueologia dos 

saberes. (FOUCAULT, 1987) 

Transportando esta ilustração para o trabalho em saúde, neste processo, os 

profissionais cruzam as vidas dos sujeitos, momentaneamente enfermos, e impõem 

verdades pautadas naquilo que aprenderam na academia e que julgam ser o melhor para a 

recuperação do outro ser. Acredito, da mesma forma como Silva e Ciampone (2003), que as 

escolhas do que fazer devem ser discutidas e negociadas com os clientes. Isso não significa 

omissão ou negligência profissional, mas implica acreditar que o outro é sujeito 

comunicativo, pensante, dotado de consciência, de autonomia e desejos, não apenas 

pessoa-paciente-passiva em nossas mãos. 
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A técnica introduzida pelas ciências transforma a sociedade, mas também, 

retroativamente, a sociedade tecnologizada transforma a própria ciência. Os interesses 

econômicos, capitalistas, o interesse do Estado desempenham seu papel ativo neste circuito 

de acordo com suas finalidades, seus programas, suas subvenções. A instituição científica 

suporta as coações tecno-burocráticas próprias dos grandes aparelhos econômicos ou 

estatais, mas nem o Estado, nem a indústria, nem o capital são guiados pelo espírito 

científico: utilizam os poderes que a investigação científica lhes dá. (MORIN, 2008) 

Nestas conceituações, percebe-se que a técnica pura e a intensa especialização, 

oriundas do paradigma simplificador, articulam jogos de poder em micro e em macro 

esferas, tanto na relação enfermeiro-cliente, ou na relação indivíduo-sociedade-Estado. 

Compreender a unidade e a diversidade é muito importante hoje, visto estarmos 

num processo de mundialização que leva a reconhecer a unidade dos problemas para todos 

os seres humanos onde quer que estejam; ao mesmo tempo, é preciso preservar a riqueza 

da humanidade, ou seja, a diversidade cultural; vemos, por exemplo, que as diversidades 

não são somente as das nações, mas estão também no interior delas; cada província, cada 

região, tem a sua singularidade cultural, a qual deve guardar ciosamente. 

O desenvolvimento engendra um conhecimento especializado que é incapaz de 

apreender os problemas multidimensionais. A educação disciplinar do mundo desenvolvido 

traz conhecimentos, sim, mas gera uma incapacidade intelectual de reconhecer os 

problemas fundamentais e globais. A noção de desenvolvimento deveria, segundo Morin 

(2008), ser substituída ao mesmo tempo pela idéia de uma política da humanidade 

(antropolítica), uma política da civilização. A política do humano teria por missão mais 

urgente solidarizar o planeta. 

Enquanto a cultura geral comporta a possibilidade de buscar a contextualização de 

toda informação ou idéia, a ciência e a técnica, suas características disciplinares e 

especializadas separam e compartimentam os saberes, tornando cada vez mais difícil sua 

colocação em um contexto qualquer. Além disso, até a metade do século XX, a maioria das 

ciências tinha por método de conhecimento a redução (do conhecimento de um todo ao 

conhecimento das partes que o compõem), por conceito fundamental o determinismo, isto 
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é, a ocultação do acaso, do novo, da invenção, e a aplicação da lógica mecânica da máquina 

artificial aos problemas vivos, humanos e sociais. (MORIN, 2002) 

A especialização abstrai e extrai um objeto de seu contexto e de seu conjunto, rejeita 

os laços e a intercomunicação do objeto com o seu meio, insere-o no compartimento da 

disciplina, cujas fronteiras “quebram arbitrariamente a sistemicidade (a relação de uma 

parte com o todo) e a multidimensionalidade dos fenômenos, e conduz à abstração 

matemática, a qual opera uma cisão com o concreto, privilegiando tudo aquilo que é 

calculável e formalizável”. (MORIN, NASCIMENTO, 1999, p. 31) 

Para Morin, o reflexo destes conceitos pode ser exemplificado pela economia, a 

ciência social “matematicamente mais avançada”, e também a “ciência social humanamente 

mais fechada”, pois se abstrai das condições sociais, históricas, políticas, psicológicas, 

ecológicas, etc, inseparáveis das atividades econômicas. Por isso, os seus experts são cada 

vez mais incapazes de prever e predizer o desenvolvimento econômico, mesmo em curto 

prazo. (MORIN, 1999, p. 31) 

O conhecimento deve, de feito, utilizar a abstração, mas procurando construir-se 

tendo como referência um contexto. A compreensão de dados particulares exige a ativação 

da inteligência geral e a mobilização dos conhecimentos de conjunto.  

Segundo Marcel Mauss, “é preciso recompor o todo" (MAUSS, 2005, p. 54). É 

também preciso mobilizar o todo. Certamente, é impossível conhecer tudo do mundo ou 

captar todas as suas multiformes transformações. Mas, por mais aleatório e difícil que seja, 

o conhecimento dos problemas essenciais do mundo deve ser tentado para evitar a 

“imbecilidade cognitiva” (MORIN, 2002, p. 13). Ainda mais que o contexto, hoje, de todo 

conhecimento político, econômico, antropológico, ecológico, é o próprio mundo. 

Muito se tem falado, no Brasil e no mundo, a respeito da importância social da 

ciência. Durante a seleção para o curso de mestrado, para o qual foi confeccionada esta 

dissertação, a todo o momento, nós do corpo discente, éramos instigados à revelação das 

contribuições sociais das nossas pesquisas. Esta preocupação atual fora há tempos abordada 

por Edgar Morin, que sempre divulgou o exercício da “Ciência com consciência” (obra do 
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autor lançada em 1982, na França), estimulando a reflexão sobre os atos científicos em prol 

do benefício da humanidade. 

O fato de abordar as competências técnicas, associadas a competências cognitivas e 

intelectuais, colabora com esta concepção. Se utilizamos a ciência para o cuidado dos 

indivíduos, a manifestação maior dela, a meu ver, é justamente a reflexão deste cuidado, e, 

para cuidar integralmente do indivíduo, como já dito, não é necessário apenas inspecioná-lo, 

mas vê-lo. E ver é observar, e deixar que o ser mostre-se, ou seja, ouvir o cliente, que é 

diferente de auscultar, é permitir sua participação no processo de cuidado.  

Sobre esta colocação, Morin alerta que é necessário estarmos abertos à incerteza, já 

que muitas vezes realizamos a abordagem ao cliente armados de conhecimentos, 

metodologias fechadas, receitas “infalíveis”, fechados às novas características e 

possibilidades que possam despontar. Nesta perpectiva, pode-se destacar a fala da 

participante da pesquisa: 

 

“O que acontece: o exame físico, a gente acaba ficando muito 

mecânico quando a gente sai da faculdade, porque eu lembro assim, 

nitidamente dos meus professores, vendo a minha evolução de 

enfermagem e dizendo: ‘Olha, o exame físico é céfalo-caudal’, então 

se eu pulasse uma etapa da inspeção, palpação, percussão, ou então 

eu invertesse aquilo, era, de certa forma, criticada, mas hoje eu vejo 

na minha prática é importante criar uma particularidade no exame 

físico. Eu falo isso com os acadêmicos que vêm aqui [a unidade é 

campo de estágio para alunos de Enfermagem de uma universidade 

federal], eu aprendi que o exame é céfalo-caudal, mas com o 

bebezinho, por exemplo, eu sei que ele vai chorar e se retrair com a 

manipulação, então eu começo com a consulta. Então eu acho que 

você mesmo vai criar o seu universo, a sua particularidade naquilo 

que você faz, e como você faz. Eu acho que tem que ter um norte, 

uma receita de bolo, mas cada um tem sua particularidade, não é 
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todo mundo, por exemplo, que ao examinar uma criança, vai ficar de 

brincadeirinha, alguns podem ficar sérios, mas irão do mesmo jeito 

atingir um objetivo e satisfazer a mãe da criança e a criança. De 

repente, outra pessoa gosta de começar olhando o olhinho, eu acho 

sim, que a gente tem que aprender uma fórmula mas cada um vai 

aplicar à sua maneira, do seu jeito, eu acho que o Processo viria a 

somar por conta disso, pra gente aperfeiçoar essa, assim, entre 

aspas, “fórmula de bolo”, mas de qualquer maneira cada profissional 

fará do seu jeitinho: uns irão colocar mais chocolate, outros mais 

óleo, uns vão tirar um ovo, mas de uma forma geral, para o bolo 

ficar bom, a gente vai adaptando, uma hora sairá uma receita boa se 

cada um descobrir o seu jeito.” (Florence) 

 

O estudo de Silva e Ciampone (2003) expõe que clientes e familiares ainda são pouco 

participantes no processo de cuidado, pois são submetidos a uma prescrição de enfermagem 

predeterminada, pautada nos diagnósticos dos padrões mínimos de assistência, em razão 

dos enfermeiros ainda se sentirem inseguros e resistentes à consideração de características 

psicossociais apresentadas. 

Morin apresenta os benefícios de se estar aberto às incertezas com o exemplo de 

Darwin: 

“Darwin escapou dessa especialização profissional unilateral que é 
fatal para uma plena compreensão dos fenômenos orgânicos. Para 
esse novo papel, o amadorismo da preparação de Darwin revelou-se 
admirável. Embora estivesse a bordo do Beagle na qualidade de 
naturalista, ele não tinha nenhuma formação universitária 
especializada. Mesmo como biólogo, ele não tinha nenhuma 
instrução anterior a não ser como apaixonado pesquisador de 
animais e colecionador de coleópteros. Diante da ausência de 
fixação e da inibição da escola, nada impedia o despertar de Darwin 
para as manifestações do meio ambiente vivo.” (MORIN, 2008, p. 
49) 
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É com base nesta perspectiva que ressalto que para o emprego da técnica, há de se 

associar a tecnologia, o saber, a sensibilidade, a solidariedade. Eis o problema universal para 

todo cidadão: como adquirir a possibilidade de articular e organizar as informações sobre o 

mundo. “Em verdade, para articulá-las e organizá-las, necessita-se de uma reforma de 

pensamento.” (MORIN, 2002, p. 60) 

Deve-se destacar também, que durante a exposição sobre a descrição do exame 

físico, os enfermeiros reportavam constantemente à formação da graduação, destacada nos 

depoimentos: 

 
Tabela 09: Descrição da realização do exame físico, enfermeiro Camilo, Itaboraí, Maio 2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeiro Camilo 00:48 (Pesquisador) Como você realiza o exame físico nos seus 
clientes do PSF? 
00:52 (Camilo) No PSF eu trabalho como exame físico mais na 
puericultura, e não tão detalhado, vou dizer um exame mais rápido, 
quando faço consulta com adulto, pré-natal e preventivo. O exame 
físico eu sempre faço como a faculdade me ensinou, céfalo-caudal, 
vou observando desde fontanelas, perímetro cefálico, perímetro 
torácico, ausculta cardíaca, pulmonar, região genital, membros 
superiores e inferiores. Na técnica. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
  

 
Tabela 10: Descrição da realização do exame físico, enfermeira Aurora, Itaboraí, Abril 2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Aurora 01:12 (Pesquisador) E de que forma você realiza o exame físico nos 
seus clientes aqui do PSF? 
01:24 (Aurora) De que forma?// da forma como a gente aprendeu, 
né, céfalo-caudal, é isso que você quer saber, assim?  
01:32 (Pesquisador) Como você realiza. Descreve pra mim. 
01:35 (Aurora) Bom/ a gente faz na consulta, né, primeiro a gente faz 
a anamnese, e tudo, depois parte para o exame físico, geralmente o 
que a gente pode fazer com o paciente sentado, onde ele ta, a gente 
faz, ou usa a maca para auxiliar, né, a gente vai cefalo-caudal e depois 
segue por todas as partes que a gente aprendeu, cabeça, pescoço, 
cavidade oral, descendo até o pé [gesticula com as mãos de cima 
para baixo, no próprio corpo]. Algumas coisas a gente pula e acaba 
direcionando, por exemplo, o fato do exame físico da gestante, a 
gente acaba direcionando mais para o exame obstétrico do que para 
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ver outras coisas. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 
Tabela 11: Descrição da realização do exame físico enfermeira Virgínia Março 2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Virgínia 01:14 (Virgínia) Hoje em dia, aqui na unidade, eu faço questão de 
examinar, a cada puericultura, a criança por completo, ou então nos 
acolhimentos. Os adultos oferecem um pouco de resistência. Eu 
costumo dizer que a maca é muito utilizada para guardar as coisas, 
não para ser utilizada como instrumento, então eu procuro pelo 
menos realizar uma ausculta cardíaca, uma ausculta respiratória, e// 
no hospital era um pouco mais fácil, pelo paciente já estar acamado, e 
aqui, quando eu peço para o paciente deitar, ele já fica meio assim, e 
tal, meio constrangido com a situação, mas eu procuro fazer 
realmente o que eu aprendi na universidade, céfalo-caudal, palpar e 
tentar auscultar, mas mesmo assim, você percebe muita resistência, e 
é um choque pra ele [o cliente], deitar, se deixar examinar e ficar 
exposto, mas eu proponho fazer do jeito que a gente aprendeu, e 
consigo descobrir muita coisa. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

A partir do momento em que são egressos do curso de graduação, os enfermeiros 

sinalizam que praticam uma extensa repetição do aprendido, sem que haja uma reflexão 

sobre sua adaptação ao meio e às situações vividas no PSF. É importante, ao demonstrar 

este conteúdo, que os cursos de graduação invistam na formação crítica e reflexiva dos 

futuros enfermeiros, que passarão por situações distintas às vividas nos campos de estágio. 

Durante as vivências da graduação, o campo de estágio clínico é um meio privilegiado 

na formação do aluno de enfermagem, pois permite ao estagiário desenvolver a sua 

identidade profissional, apreender o seu próprio modo de aprendizagem ou a lançar as 

bases necessárias à construção dos seus conhecimentos profissionais. (MARTIN, 1991) 

No curso de enfermagem é indispensável a existência de uma formação prática, o 

ensino clínico, que deva alternar com a formação teórica, conferindo a produção de 

competências no aluno. Acontece que esta produção precisa ser contínua, abrangendo o 

local de trabalho, e utilizando o novo ambiente, com as novas experiências de um 

profissional, agora enfermeiro graduado. É no agir em situação que se desenvolvem as 
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competências, a ciência e a arte dos cuidados de enfermagem, como é possível 

compreender através da fala:  

 

“(...) por mais que você precise da teoria é a pratica// [muda a 

postura, passa a gesticular com as mãos] (..) depois no DIP, que eu 

fazia / fiz com o [diz o nome do professor] que aliás era excelente em 

termos de exame físico, porque ele cobrava muito, então foi assim 

/foram as melhores práticas que eu tive. Nesse ponto, foram as 

melhores práticas que eu tive, mas assim // eu acho que ainda era 

muito superficial, não explorava muito enquanto /// eu acho que 

como universidade, poderia ter sido explorado um pouco mais, eu 

acho que foi muito superficial. Eu sei que a universidade não formará 

o enfermeiro como um todo, é necessário que depois, com o tempo, 

a gente vá pegando a prática, mas eu acho que a teoria foi muito 

fraca, eu acho.” (Florence) 

 

Uma articulação entre os dois espaços de formação se faz necessária, para que os 

jovens possam desenvolver competências que não só servirão para uma mais fácil transição 

do mundo acadêmico para o profissional, como também potencializar seu desenvolvimento 

pessoal e social. (FRANCO, 2000) 

Cabe aos mestres instigar nos alunos este desejo de contínua atualização, 

desenvolvendo competências, crítica e reflexão sobre sua conduta no trabalho. O trabalho 

em equipe, a organização individual do trabalho, as relações interpessoais, a partilha de 

responsabilidades, aprender a aprender com as novas situações, a comunicação e a decisão 

individual ou em grupo perante situações novas são algumas competências que o recém 

graduado poderá desenvolver em seu ambiente de trabalho, estimulado pelas sementes 

plantadas durante a graduação. (FRANCO, 2000) 

A problemática envolvida nesta repetição mecanizada do fazer aprendido na 

graduação deve-se não somente à questão do poder disciplinar e a influencia do paradigma 
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simplificador anteriormente abordados, como também ao desencontro na comunicação 

professor-aluno. 

Em sua obra “Os sete saberes para a educação do Futuro”, Morin (2003) argumenta 

que a relação entre professor e aluno deve atingir a uma solidariedade no sentido do 

professor possibilitar ao aluno uma base, um solo, um alicerce onde ele possa construir e 

gerar vivencias, desenvolver a reflexão, estar aberto às certezas e incertezas. O professor 

pode instigar a criação de uma perspectiva por parte do aluno, numa troca conjunta. 

De acordo com Miller (1985), uma das barreiras que divide os enfermeiros em dois 

grupos, os que ensinam (os “teóricos”), e os que prestam cuidados (os do “exercício”), é a 

dificuldade de comunicar. Silva et al. (2010, p. 177) concordam com Miller e afirmam a 

defasagem entre a formação e o exercício só poderão ser resolvidos através de um diálogo 

entre pessoas, mas que deve ser complementado por um diálogo institucional através dos 

seus órgãos representativos. 

Na enfermagem, percebe-se que os campos de trabalho, sejam hospitais, Unidade 

Básicas de Saúde, secretarias de saúde, oferecem um ambiente de muitos riscos e 

imprevistos, requerendo do profissional um comportamento competente. 

É fundamental, para o ensino teórico de qualquer técnica, a necessidade de se 

assegurar que cada técnica abordada esteja relacionada com o ambiente em que vai ser 

utilizada. No entanto, como refere Silva (2010, p. 178), a “tensão” existente entre a docência 

e o exercício é um fato aceito quase que universalmente por todas as profissões e neste 

aspecto a enfermagem não constitui uma exceção. 

Historicamente, a ênfase dos cursos de enfermagem sempre foi para a assistência, 

determinando a formação de enfermeiros considerados tecnicamente eficientes (SOUZA, 

2000) 

Silva (2010) afirma que o estudante de enfermagem, durante toda sua formação, é 

treinado para atuar na assistência direta aos indivíduos, o que é corroborado pelas falas 

encontradas no estudo de Cardoso (2002):  

 

“Na minha opinião, o curso foi voltado para a parte assistencial (...) 
fui preparada para exercer enfermagem de cabeceira, acredito que o 



86: 

 

curso tenha sido direcionado para área hospitalar, voltado para os 
cuidados.” (CARDOSO, 2002, p. 96) 

 

Como afirma Esperidião (2000), nos currículos de enfermagem ainda se privilegia a 

competência técnica do profissional, a despeito de existirem vários movimentos de 

transformação na concepção destes currículos. 

Souza Júnior et al. (2003) corroboram essa ideia ao afirmarem que as contradições da 

prática profissional do enfermeiro, tais como, pensar/fazer, teoria/prática, 

cuidar/administrar, não são discutidas e/ou enfrentadas durante a graduação, apesar das 

reformas curriculares dos cursos de graduação em enfermagem nos últimos anos. 

Não se está fazendo aqui uma alusão valorativa ao mercado de trabalho para a 

formação dos profissionais. Entende-se que escolas e universidades, enquanto instituições 

educacionais, tem responsabilidade e um compromisso ético, na formação de profissionais 

críticos, reflexivos, comprometidos com os princípios de solidariedade, equanimidade, 

respeito, dignidade e integralidade, buscando, sim, transformações sociais, principalmente 

na área da saúde. (CNE/CES 003, 2001) 

Porém, não se pode ignorar a realidade complexa em que se vive atualmente, uma 

era de globalização e internacionalização, palco onde as relações econômicas e sociais, 

produção de tecnologias e de conhecimento se dão em larga escala. Isso gera cada vez mais, 

exigências para o profissional ingressante, bem como para o que já está no mercado de 

trabalho. 

Franco (2000) expressa o desencontro entre teoria e prática em relação à formação 

em enfermagem, atribuindo-o a alguns fatores: 

� A dicotomia instituições de ensino/serviços ou entre a imagem transmitida 

pelos livros e pelas aulas e a realidade das enfermarias com toda a 

complexidade da situação de uma pessoa única; 

� O modelo tradicional de educação que vigora nas escolas de enfermagem 

onde não se valorizam os conhecimentos e vivências pessoais e profissionais 

dos alunos; 
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� O conflito entre o currículo explícito e o currículo oculto, ou seja as 

contradições entre o que queremos que os nossos alunos façam e aquilo que 

fazemos com eles, por exemplo, no que diz respeito à relação de ajuda aluno-

docente e professor-aluno; 

� Os enfermeiros mais velhos queixam-se da falta de preparação dos recém 

formados e das suas dificuldades de integração na vida profissional; 

� O afastamento dos enfermeiros docentes da prática clínica e a desvalorização 

dessa mesma prática, o que leva os docentes a fazerem um ensino 

desinserido da realidade; 

� A falta de clarificação do papel do docente e do enfermeiro na participação 

no ensino clínico. 

 

Neste sentido, é importante destacar as palavras de Edgar Morin:  

 

“Porque o conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da 
realidade. O conhecimento é sempre uma tradução, seguida de uma 
reconstrução. Mesmo no fenômeno da percepção, através do qual 
os olhos recebem estímulos luminosos que são transformados, 
decodificados, transportados a um outro código, que transita pelo 
nervo ótico, atravessa várias partes do cérebro para, enfim, 
transformar aquela informação primeira em percepção. A partir 
deste exemplo, podemos concluir que a percepção é uma 
reconstrução.” (MORIN, 2003, p. 27) 

 

 

É necessário, assim, estimular o aluno a sempre realizar uma reconstrução, e que 

esta deva ser sim, exercida em conjunto com o professor, sem retirá-lo de qualquer 

responsabilidade, mergulhados na solidariedade em busca do saber e de um verdadeiro 

fazer em saúde. 

Os discursos em sua análise geral dão origem ao Discurso do Sujeito Coletivo, em 

relação à idéia central “descrição do exame físico”, expressa a seguir: 
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Tabela 12: Idéia Central – Descrição da realização do exame físico pelos enfermeiros, DSC, 

n=10, Itaboraí, Outubro 2010 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Durante as consultas de enfermagem que realizo no Programa de Saúde da Família, 

realizo o exame físico da maneira como aprendi no curso de graduação, seguindo a 

metodologia céfalo-caudal. Inspeciono couro cabeludo, cabeça, mucosas ocular e oral, 

pavilhão auricular, nariz. Quanto ao tórax, realizo as auscultas cardíaca e pulmonar. 

Ausculto o abdome, palpo superficialmente e profundamente. Verifico edemas em 

membros inferiores. Quanto à pele, considero importante examiná-la quanto hidratação, 

elasticidade e presença de lesões. Somente examino região genital quando há necessidade, 

pois procuro realizar este cuidado com respeito e sempre que o paciente me conferir 

liberdade.” 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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4.2. Do disciplinar ao transdisciplinar: o revelar de saberes norteadores do exame físicos e 

das práticas de cuidado no Programa de Saúde da Família 

 

Segundo Severo e Seminotti (2010), um contexto paradoxal no campo da saúde, 

onde a inter-relação entre diferentes conceitos e diferentes lógicas, se faz presente. 

Conceituações como saúde pública e saúde coletiva, saúde e doença, normal e patológico, 

sujeito e coletivo, sujeito e objeto, pensamento e ação, teoria e prática, concreto e abstrato, 

determinantes sociais e fatores de ordem subjetiva e biológica, atribuição institucional de 

responsabilidade e autonomia profissional, disciplina e transdisciplina interagem e 

determinam os objetivos e as ações do trabalho de atenção ao ser humano. 

Tais conceitos demonstram distintas formas de relacionamento entre as disciplinas, e 

esta movimentação dos saberes gera diferentes processos e organizações no trabalho entre 

os profissionais na saúde. 

O Programa de Saúde da Família baseia-se na instituição de equipes. Cada equipe do 

PSF é composta minimamente por um enfermeiro, um médico generalista, um auxiliar de 

enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACS). (BRASIL, MS, 2009a) 

Embora o termo geralmente utilizado no campo da saúde "equipes 

multiprofissionais" conduza a um pensamento sobre o agir lado a lado, os processos de 

trabalho interprofissionais nas relações de interação e integração entre as disciplinas e entre 

os trabalhadores no campo da saúde coletiva sofrem percalços e subsunção de saberes. 

(CAMPOS, 2000; PAIM, ALMEIDA FILHO, 1998; PEDUZZI, 2001) 

 Este trabalho em equipes na área da saúde é uma estratégia coletiva que visa 

minimizar o intenso processo de especialização que tem caracterizado as práticas em saúde 

na contemporaneidade, como abordado anteriormente. 

No discurso referenciado abaixo, é possível perceber a presença da perspectiva 

disciplinar, como também outros caminhos de interação entre as disciplinas na realização do 

exame físico e no contexto do cuidado no PSF: 
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Tabela 13: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Imogene, 
Itaboraí, maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira 
Imogene 

02:43 (Imogene) (...) a gente estabelece um vínculo com a pessoa. 
Então assim, ao realizar as consultas, o pré-natal, a puericultura, a 
gente já sabe, a gente já conhece aquela pessoa, então até quando 
ela vem com até uma face diferente, você já identifica alguma coisa, 
até às vezes no cumprimentar da pessoa, você já sabe que tem um 
problema, e sabe pelo vínculo, entendeu, não é uma coisa 
sistemática, e // além do vinculo, a gente não fala só sobre a 
patologia em si, porque é consulta de enfermagem, a gente fala do 
normal e se houver alguma coisa, a gente ta detectando isso. Então às 
vezes não precisa nem a pessoa falar, que a gente sabe, pelo 
expressar dela, até pela face que ela já tem algum problema. 
(...) 
04:52 (Imogene) É// Por exemplo eu tive uma gestante que era bem 
assim, receptiva, e uma vez ela compareceu aqui assim meio 
cabisbaixa e aí eu perguntei assim: ‘não querendo, assim, me 
intrometer na sua vida, você ta muito diferente hoje’. E ela disse 
assim: ‘tô’/ e tinha apanhado do marido, e depois através do exame 
físico a gente viu/ os hematomas. Então assim, antes de ver qualquer 
coisa, eu já tinha percebido uma diferença no comportamento dela 
para comigo, entendeu? 
(...)aqui como enfermeiro, a gente trabalha como psicólogo, é aquela 
visão holística/ aí eu deixo ela sentar, conversar, e aí a gente vê que 
ela sai daqui até um pouco melhor, porque desabafou. Tem problema 
com o marido, tem problema financeiro, e quando ela vem aqui eu já 
sei quando quer apenas conversar ou quando tem uma patologia 
para tratar, porque as pessoas não vem aqui para prevenção, tem 
uma mentalidade curativista, que todo mundo tem, no Brasil tem 
essa cultura medicamentosa, e aí eu me enganei com ela, porque ela 
não queria nem uma resolução pra uma situação patológica do corpo, 
ela queria uma solução para os problemas dela sociais, né, uma 
conversa, mas ela veio aqui nem para prevenção ou para tratar de 
uma patologia do corpo, e a gente, enquanto enfermagem, cuida do 
paciente, da necessidade, a gente inspeciona, toca, palpa, e percebe 
que estas coisas estão acontecendo, aí partimos da técnica para a 
conversa [grifo do pesquisador], e às vezes é isso que o paciente mais 
precisa. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 



91: 

 

No momento em que a enfermeira expressa que “as pessoas não vêm aqui para 

prevenção, têm uma mentalidade curativista, que todo mundo tem; no Brasil tem essa 

cultura medicamentosa”, explicita no discurso algumas considerações discutidas no primeiro 

eixo temático, a respeito da influência do paradigma simplificador na saúde, ao estimular a 

valorização do tratamento da doença, em detrimento do cuidado da pessoa. 

Em outras partes do discurso, a enfermeira relata questões referentes ao vínculo, à 

percepção de características psicossociais durante a realização do exame físico, as 

estratégias para o cuidado nesta esfera, a transição, como expresso na fala, da “técnica para 

a conversa”. 

Tal atitude demonstra a inserção de outros saberes no cuidado em saúde, além dos 

diretamente relacionados com as doenças, como as disciplinas de biologia, anatomia, 

fisiologia e patologia, que são direcionadas por um poder médico. Passam a integrar e 

interagir com o cuidado, saberes referentes a outras disciplinas, como as ciências humanas, 

exatas, além do conhecimento popular e a inserção do cliente e suas inferências em seu 

próprio cuidado. 

A relação entre saberes de diferentes disciplinas implica diretamente no convívio 

entre os principais agentes destes saberes, ou seja, os profissionais. Pela Resolução nº 

287/1998 do Conselho Nacional de Saúde, são profissionais da área da saúde os assistentes 

sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, 

psicólogos e terapeutas ocupacionais.  

Na interação entre diferentes profissionais, Peduzzi (2001) observou a 

predominância da abordagem estritamente técnica. Nela, a atividade de cada área 

profissional é apreendida como conjunto de atribuições, tarefas ou atividades no qual a 

articulação dos trabalhos especializados não é problematizada. 

 

 

 

 



92: 

 

Tabela 14: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeiro Camilo, 
Itaboraí, maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeiro Camilo 06:00 (Camilo) (...) Eu acho que a gente tem que atender o paciente 
como um todo independente de religião, sexo, cor, ou o que ele faz 
na vida profissional dele, isso não me interessa, eu estou aqui como 
um profissional de saúde para atender a todos com igualdade. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

O discurso exposto, de um dos enfermeiros participantes da pesquisa, demonstra a 

valorização na realização de um serviço que apresente estritamente a resolutividade de um 

atendimento, desprezando características inerentes ao sujeito, e o princípio de integralidade 

preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.  

A integralidade, como uma diretriz e também como um conceito central na 

construção do SUS, quer significar a organização do fazer profissional, a organização do 

processo de trabalho e da política pública em saúde. (MATTOS, 2001) 

Paim e Teixeira (2006, p. 74) afirmam que a integralidade pode ser compreendida 

como um processo de trabalho que implica na construção de uma política pública traduzida 

como um “sistema co-operativo entre sujeitos trabalhadores, gestores e usuários na 

realização de diretrizes e ações coletivas organizadas por lógicas voltadas para a garantia dos 

direitos sociais”. 

Nesta perspectiva, a consideração do sujeito constituído por partes que constroem 

um todo, e um todo que detém estas partes (MORIN, 2007), pode ser efetivamente aplicada, 

tanto do ponto de vista conceitual, como uma atitude de cuidado, direcionada ao sujeito e à 

população. 

Portanto, a busca da integralidade "implica uma recusa ao reducionismo e à 

objetivação dos sujeitos e uma afirmação da abertura para o diálogo”. (MATTOS, 2001, p. 

63) 

Para Severo e Seminotti (2010), na prática da saúde coletiva, a integralidade, a visão 

sistêmica/complexa e o modelo de atenção psicossocial propiciam a dialógica entre as 

contradições e a emergência de um sujeito complexo. 
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No trabalho profissional coletivo, dentro do contexto do PSF, cada trabalhador 

necessita estar referenciado à equipe, ao serviço e à rede assistencial aos quais está 

inserido. (BRASIL, MS, 2009a) 

Através da reflexão sobre o processo de trabalho e ações intersetoriais entre 

trabalhadores que a organização das equipes e dos serviços constrói o cuidado integral 

diferenciado da reprodução das práticas fragmentadas e descontextualizadas. (SEVERO E 

SEMINOTTI, 2010) 

O discurso propagado tem sido o da integralidade, mas a prática é fragmentada e 

fragmentadora de processos e de sujeitos. “A concretização de um sistema integral não 

passa, portanto, pela aplicação exclusiva dos saberes disciplinares já existentes, mas pela 

construção incessante de práticas eficazes”. (PINHEIRO, LUZ, 2003, p. 27) 

Historicamente, a saúde coletiva caracterizou-se como movimento que considera e 

incorpora os determinantes sociais, gerando práticas psicossociais e, através da participação 

e controle social dos usuários na construção da política pública em saúde, a integração entre 

saberes científicos e populares. Porém, a este campo, são transportadas condutas de 

profissionais formados sob um modelo biomédico, onde o sujeito e seu adoecimento 

tendem a ser descontextualizados e individualizados e as relações, verticalizadas a partir do 

binômio doença-cura. (CECÍLIO, 1997; MATTOS, 2001) 

Destarte, o processo saúde-doença passa a ser problematizado como produção 

social. Essa ideia difere da abordagem baseada unicamente em sinais e sintomas físicos e 

refere-se à “processualidade do pensar-sentir-querer humanos no seu ambiente 

contextual”. (SEVERO, SEMINOTTI, 2010, p. 1687) 

No entanto, as práticas integrais e de produção em saúde no fazer/ser coletivo 

caracterizam-se por um território marcado por tensões de naturezas epistemológicas, 

institucionais e, no âmbito das relações interprofissionais, por relações de disputa de 

poderes em relação aos modelos de atenção. Ocorrem, também, tensões em decorrência da 

difícil demarcação de fronteiras e da interação entre elas: ciências humanas e sociais, 

ciências administrativas e econômicas, planejamento em saúde, ecologia e saúde ambiental, 

epidemiologia. (SEVERO, SEMINOTTI, 2010) 
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Luz (2009) retrata as diversas nuances dos saberes e suas interações nas práticas em 

saúde, que seguem expostos a seguir: 

 

4.2.1. O saber disciplinar 

 

No que concerne aos saberes disciplinares, ou científicos, o modelo pluri ou 

polidisciplinar, característico do modelo clássico de atenção à saúde, originário do século 

XIX, incorporou progressivamente as conquistas da microbiologia, associando-as à 

epidemiologia, "superando" o modelo sanitarista social da primeira metade do século, e 

voltando-se, em termos de intervenção, para o modelo centralizado planejado de contenção 

e controle das doenças coletivas (campanhismo), em detrimento do anterior, mais centrado 

nas condições de vida e na determinação social do adoecimento, originário de uma 

"disciplina mãe" do século XIX, a epidemiologia social. (LUZ, 2009) 

As disciplinas especializadas que embasariam, a partir de então, o campo da saúde, 

seriam prioritariamente oriundas do subcampo denominado área básica, sobretudo pela 

medicina e as biociências, mas incluiriam áreas técnicas e ambientais como a engenharia 

sanitária. 

Os cientistas e técnicos formados nessas disciplinas trabalhariam, desde então, a 

partir de seus saberes específicos, construindo objetos de pesquisa e de intervenção 

especializados, embora voltados para o tema comum de teorização da Saúde Pública. (PAIM, 

ALMEIDA FILHO, 2000) 

Este modelo clássico de pesquisa em saúde pública persiste nas grandes organizações 

internacionais de Saúde Pública até o presente, sendo dominante em alguns momentos 

conjunturais de crise sanitária, e fornece a base teórica para o modelo salubrista de combate 

às grandes endemias e epidemias. (LUZ, 2009) 

Para Morin (2002, p. 114), a instituição disciplinar acarreta, simultaneamente, um 

perigo de hiperespecialização do pesquisador e um caminhar à “coisificação” do objeto 

estudado, do qual se corre o risco de esquecer que é destacado ou construído. O objeto da 

disciplina será percebido, então, como uma coisa auto-suficiente; as ligações e 
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solidariedades desse objeto com outros objetos estudados por outras disciplinas serão 

negligenciadas, assim como as ligações e solidariedades com o universo do qual ele faz 

parte. A fronteira disciplinar, sua linguagem e seus conceitos próprios vão isolar a disciplina 

em relação às outras e em relação aos problemas que se sobrepõem às disciplinas, como é 

percebido no discurso: 

 

Tabela 15: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira 
Dorothea, Itaboraí,  maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Dorothea 00:25 (Dorothea) No ensino, assim// é, durante minha graduação 
né/ quando tinha aula de exame físico, era assim um grupo// era 
grupo grande né,  muito grande para um professor ensinar... é/ o 
que foi passado né, durante assim uma aula, duas aulas, e depois a 
gente foi sendo acompanhado pelos professores no campo, os 
professores davam mais ênfase, alguns [destaca bem a palavra] e 
[enquanto] outros já vão avaliando mais a parte, assim/ que eles 
estavam assim// cuidando, estavam ensinando, de acordo com a 
matéria.   
00:58 (Pesquisador) Aí quando você fala assim “a parte”, você se 
refere a que, quando você diz “dava mais ênfase a uma parte”? 
01:02 (Dorothea) Ah, assim, se estava na parte de curativos, né/ 
então a avaliação não era como um todo, era mais da ferida, se 
fazia a evolução da ferida [destaca a expressão] enquanto que num 
paciente internado, a gente examinava o paciente né, [olha para o 
pesquisador como se aguardasse concordância ao seu discurso] 
céfalo-caudal, entendeu? 
01:20 (Pesquisador) E como é que você faz o exame físico aqui, no 
seu dia-a-dia, durante suas consultas? 
01:28 (Dorothea) Assim, o meu exame físico também é direcionado 
de acordo com a patologia, a idade, de acordo com a queixa do 
paciente também, porque a gente não tem como ficar meia hora 
num paciente, não tem como [frisando a expressão], no máximo 
uns 15 a 20 minutos para ficar com um paciente. E a gente assim/ 
examina, né/ e como a gente atende os mesmos pacientes, já 
temos aquele exame detalhado dele, e a gente vai vendo mais 
pelas queixas. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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Quando a enfermeira retrata que a um cliente acometido por uma lesão de pele, o 

que mais interessava seria a ferida, ou o curativo, percebe-se uma visão disciplinar. É 

importante que a ferida seja avaliada, a cobertura adequada seja realizada, mas, mesmo 

assim, o cuidado não se dá por encerrado neste momento. É necessário valorizar, também, 

as implicações que a ferida em questão exerce na vida do cliente, de sua família, em seu 

trabalho, em seu convívio em comunidade. Existiriam ainda muitas questões a serem 

exploradas do que simplesmente a cura da lesão, até mesmo porque, para este paciente, a 

lesão poderia ser apenas mais um de seus problemas de saúde, ou o menor deles. 

Queluci (2009) retrata na obra “Situações-problema de clientes hospitalizados: um 

estudo baseado em graus de complexidade na prática da enfermagem”, o caso de uma 

cliente com pênfigo vulgar, um distúrbio cutâneo auto-imune caracterizado por formação de 

vesículas na pele e na membrana mucosa. Ela tinha quadros álgicos muito freqüentes, o que 

para a equipe médica era seu problema mais agravante, portanto tratado com terapia 

medicamentosa analgésica. 

Entretanto, para a cliente, além das dores, ela se sentia muito envergonhada por não 

conseguir se vestir, e estava exposta aos outros clientes internados, à equipe e aos 

estudantes do hospital universitário. Somava-se a este quadro o fato da cliente não 

conseguir dormir, afetando seu conforto e seu humor. Foi então que a avaliação de uma 

enfermeira possibilitou a implementação de um curativo com gaze vazelinada, cobrindo a 

cliente com ataduras para que não ficasse com os seios expostos. Deste modo, esta 

intervenção possibilitou que a cliente vestisse suas próprias roupas por cima das ataduras e 

conseguisse repousar. 

Caso o saber disciplinar prevalecesse, a meta seria unicamente o alívio da dor, não 

haveria uma avaliação das necessidades da cliente como pessoa, e sim enquanto doença e o 

seu efeito, a dor. 

A disciplina constitui-se da elaboração de conceitos e teorias a partir da observação 

de um determinado território, delimitado e demarcado teoricamente, no qual os objetos 

passam a ser construídos numa determinada perspectiva teórica, mantendo a demarcação 
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dos limites disciplinares. (ABRAÃO, TEIXEIRA, 2009) O saber disciplinar procura exatamente 

isto: delimitar, dominar, impor. 

 

4.2.2. O saber multidisciplinar 

 

Apresentados os seguintes discursos: 

 

Tabela 16: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Dorothea 
maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira 
Dorothea 

02:28 (Dorothea) (...) dependendo da patologia, a gente vê, avalia, e 
tem condutas que não dependem do enfermeiro, depende da 
conduta médica, então você avalia, você examina. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 
Tabela 17: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Florence 
março 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Florence 06:29 (Florence) Uma coisa assim, que fica muito marcada, não só 
no exame físico, mas o contato em si. É muito comum, por exemplo, 
consultas de gestantes, que quando vou marcar uma consulta 
médica para elas, elas perguntam: ‘Mas será que este mês eu não 
podia passar com você? Porque com você é diferente, você explica, 
examina, e me mostra! Então, eu me sinto valorizada, pois vejo que 
a minha consulta faz toda a diferença. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 
Tabela 18: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Wanda 
maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Wanda 02:09 (Wanda) Ai, é que é tão difícil/// A gente deita o adulto, 
examina, ausculta, palpar muito às vezes nem faço, quem faz mais 
isso é a médica. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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É possível notar a existência da atenção de dois profissionais, o médico e o 

enfermeiro, no entanto, cada um exerce o seu fazer sobre uma mesma pessoa – o cliente – e 

os saberes despertados nestas avaliações não se cruzam, cada profissional o utiliza da 

maneira como convier. Os depoimentos exemplificam a ascensão de um saber 

multidisciplinar. 

A multidisciplinaridade se dá pelo conjunto de disciplinas trabalhadas 

simultaneamente, sem fazer aparecer as relações que possam existir entre elas, destinando-

se a um sistema de um só nível e de objetivos únicos, sem nenhuma cooperação. A 

multidisciplinaridade corresponde à estrutura tradicional de currículo nas escolas, o qual 

encontra-se fragmentado em várias disciplinas. (ABRAÃO, TEIXEIRA, 2009) 

De acordo com o conceito de multidisciplinaridade, recorre-se a informações de 

várias disciplinas para estudar um determinado elemento, sem a preocupação de interligá-

las entre si. Assim, cada qual contribuiu com informações próprias do seu campo de 

conhecimento, sem considerar alguma integração. Essa forma de relacionamento entre as 

disciplinas é considerada pouco eficaz para a transferência de conhecimentos, já que impede 

uma relação entre os vários conhecimentos. (LUZ, 2009) 

Segundo Piaget (2007), a multidisciplinaridade ocorre quando "para a solução de um 

problema torna-se necessário obter informação de duas ou mais ciências ou setores do 

conhecimento sem que as disciplinas envolvidas no processo sejam elas mesmas 

modificadas ou enriquecidas". A multidisciplinaridade foi considerada importante para 

acabar com um ensino extremamente especializado, concentrado em uma única disciplina. 

Por outro lado, pela multidisciplinaridade não é possibilitado ao aluno, ou ao profissional, 

pensar criticamente sobre os saberes abordados, já que a união ou implicação de um a outro 

não foram estabelecidas. 

A origem da multidisciplinaridade encontra-se na ideia de que o conhecimento pode 

ser dividido em partes (disciplinas), resultado da visão cartesiana e depois cientificista na 

qual a disciplina é um tipo de saber específico e possui um objeto determinado e 

reconhecido, bem como conhecimentos e saberes relativos a este objeto e métodos 

próprios. Constitui-se, então, a partir de uma determinada subdivisão de um domínio 
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específico do conhecimento. A tentativa de estabelecer relações entre as disciplinas é que 

daria origem à chamada interdisciplinaridade.  

 

4.2.3. O saber interdisciplinar  

 

No decorrer do século XX, à medida que a episteme da modernidade fez eclodir, a 

partir do avanço tecnológico do último terço do século XIX, novas especialidades originadas 

de "disciplinas mães", um conjunto de subdisciplinas especializadas emergiu no campo 

científico, inclusive naquelas disciplinas relativas à vida humana, sobretudo no campo 

médico. (LUZ, 2004) 

 O grande desenvolvimento desta produção de saber científico levou, 

paradoxalmente, à busca do que Luz (2009, p. 308) definiu como "sínteses parciais" no 

conhecimento científico, gerando um novo modo de produção discursiva no campo das 

ciências, que se pode denominar interdisciplinaridade, caracterizada pela emergência de 

subdisciplinas densas conceitualmente, especializadas em novos objetos, com novos 

métodos de investigação e novas perspectivas teóricas, fruto da interseção de "disciplinas 

mães". 

A interdisciplinaridade compreende então, a interseção entre disciplinas, no 

compartilhamento de saberes e métodos, para a solução de um problema comum, o estudo 

de um mesmo objeto. (ABRAÃO, TEIXEIRA, 2009) 

Para Luz (2009), na saúde coletiva a interdisciplinaridade possibilitou o surgimento 

de subdisciplinas, oriundas das ciências humanas e da vida, com métodos e conteúdos 

teóricos próprios, tendo como núcleo discursivo comum a saúde pública, com o estudo de 

populações específicas e sua exposição ao risco de adoecimento.  

Uma delas é a epidemiologia social. A interdisciplinaridade é muito atuante no 

campo, dando origem a numerosos estudos, tematizando objetos estratégicos, em termos 

da vida humana, favorecendo a incorporação ao campo da saúde coletiva de disciplinas 

sociais como Antropologia, Sociologia, Geografia e História, ao longo dos últimos cinquenta 
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anos, no sentido de apreender e interpretar a origem e persistência de doenças endêmicas 

ou epidêmicas em determinados grupos populacionais. (LUZ, 2009) 

Portanto, a interdisciplinaridade examina atentamente atitudes e comportamentos, 

condições e estilos de vida, cultura e o papel destes aspectos sociais na determinação ou na 

exposição ao risco de doenças coletivas. Favorece os estudos ditos qualitativos, ou estilos de 

pesquisas em que a metodologia quantitativa se alia à qualitativa, oriunda das ciências 

humanas.  

Os discursos apresentados pelos enfermeiros, neste sentido, apresentam-se: 

 

Tabela 19: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Florence, 
Itaboraí, março 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Florence 07:35 (Florence) A parte ruim é quando você faz um bom 
atendimento, as pessoas logo dizem: ‘Mas você é enfermeira? Mas 
você está estudando para ser doutora, não está?’ Na cabeça das 
pessoas ainda não existe o profissional enfermeiro como aquele que 
está te atendendo e cuidando de você, eles acham que você é um 
estagiário ou um intermediário que está estudando para ser 
médico, por mais que você explique para ele que estudou tanto 
tempo, fez uma faculdade, estudou tanto quanto um médico, mas 
os saberes se somam aqui na prática, o meu e o do médico, mas 
eles acham que você fez um bom atendimento então você vai ser o 
doutor, está estudando para ser doutor. Então, o ruim é isso, a falta 
de reconhecimento da profissão. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 
Tabela 20: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Virgínia 
março 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Virgínia 11:48 (Virgínia) (...) o respaldo que a médica que trabalha comigo 
me dá, que se eu descobrir alguma coisa no exame eu vou poder 
contar com ela, né, então, para estar respaldando isso, são muitas 
coisas que ajudam. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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As depoentes demonstram um caráter de cooperação de técnicas e saberes com 

outra classe profissional, demonstrando assim, a aproximação de saberes no intuito de 

esclarecer determinadas características de saúde nos clientes atendidos no PSF. 

Em busca de um esclarecimento ao leitor, Luz (2009) exemplifica graficamente como 

esta interação interdisciplinar pode acontecer: 

 

Figura 2: A interdisciplinaridade na formação de uma subdisciplina 

D1

D2

D3

D4 Novo método

Novo objeto

Nova 
disciplina

D1 – Medicina

D2 – Epidemiologia

D3 – Sociologia ou Antropologia

D4 – Epidemiologia Social

(Resultado de intercessão de alguns aspectos conceituais e metodológicos)

Saúde Coletiva

Interdisciplinaridade

 

Baseada em LUZ, 2009, p. 308 

 

Não necessariamente a interdisciplinaridade implicará sempre na aparição de uma 

subdisciplina, mas certamente indicará a cooperação entre as disciplinas, haverá, de fato um 

encontro. 

Morin (2008) reconhece notório o fechamento e falta de comunicação entre as 

disciplinas, num período em que a simplificação e a redução se fazem tão presentes. Para o 

autor, os fenômenos são cada vez mais fragmentados, e não se consegue conceber sua 

unidade. Neste intuito, ele alerta:  
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“Façamos interdisciplinaridade. Mas a interdisciplinaridade 
controla tanto as disciplinas como a ONU (Organização das Nações 
Unidas) controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro fazer 
reconhecer sua soberania territorial, e, à custa de algumas magras 
trocas, as fronteiras confirmam-se em vez de se desmoronar.” 
(MORIN, 2008, p. 135) 

 

Para Morin, no abarcamento das disciplinas e saberes é necessário ir além, é preciso 

ser transdisciplinar. 

 

4.2.4. O saber transdisciplinar 

 

O contexto da atenção à saúde está transversalizado pelas construções de cada 

disciplina e de cada saber - seja popular ou acadêmico – portanto, é um meio complexo. 

(SEVERO, SEMINOTTI, 2010; MORIN, 2008) 

No pensamento complexo, exposto de maneira extensa por Edgar Morin, ao 

conceber o tecido social, se inspira o exercício de incorporação de processos circulares, 

hologramáticos e autoeco-organizativos. E, consequentemente, com as incertezas e as 

qualidades que nascem no nível do todo, numa organização que dinamiza a relação entre as 

partes no sistema. Na simplificação, há a perspectiva do erro pela racionalização (a doença 

da razão); no pensamento complexo, o erro é compreendido como contradição, que, ao 

manter a tensão e os antagonismos, engendra a construção de outros saberes. (MORIN, 

2008) 

Para pensar a complexidade, é necessária uma mudança do olhar sobre o próprio 

entendimento pela "inteligência da complexidade" na religação dos saberes. Uma 

inteligência que integre dificuldades empíricas e lógicas e compreenda que o que "nos 

circunda está inscrito em nós" e que não podemos "separar o mundo que conhecemos das 

estruturas de nosso conhecimento”. (MORIN, TERENA, 2000) 

Portanto, o paradigma da complexidade que une ordem, desordem e autoeco-

organização, na divergência com o paradigma cartesiano e da subsequente fragmentação 

disciplinar, orienta-nos à transdisciplinaridade. Esta foi considerada um novo campo de 
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saber, distinto da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, primeiramente, por Jean 

Piaget, em 1970, no encontro "Interdisciplinaridade - Ensino e Pesquisa nas Universidades", 

na Universidade de Nice, na França. (SEVERO, SEMINOTTI, 2010) 

Para Nicolescu (2001), Piaget manteve somente o significado "através" e "entre" do 

prefixo latino trans, devido ao fato de que, na época, o significado "além" representaria um 

impacto no clima intelectual. Então, em 1985, ele propôs a inclusão de "além das 

disciplinas". Esse autor, ancorado nos estudos da física quântica, pensa que "além das 

disciplinas" expressa a inclusão do sujeito e a interação sujeito-objeto. 

No decorrer dos anos, muitos estudos ascenderam a temática transdisciplinar, 

porém, uma data marcante foi 1994, quando aconteceu o I Congresso Mundial de 

Transdisciplinaridade, no Convento de Arrábida, Portugal. Edgar Morin, Basarab Nicolescu e 

Lima de Freitas escreveram a Carta da Transdisciplinaridade. Convém destacar desta o 

seguinte trecho: “a transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 

disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa.” (Carta da 

transdisciplinaridade, art. 3º) 

Os enfermeiros demonstram noções de atendimento ao sujeito inserido e integrado 

ao seu meio, como expressos nos discursos abaixo: 

Tabela 21: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Imogene, 
maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira 
Imogene 

02:41 (Imogene) A gente vê pela fala da pessoa, pela face da 
pessoa, e aqui no PSF [Programa de Saúde da Família] a gente tem a 
uma vantagem, que a gente estabelece um vínculo com a pessoa. 
Então assim, ao realizar as consultas, o pré-natal, a puericultura, a 
gente já sabe, a gente já conhece aquela pessoa, então até quando 
ela vem com até uma face diferente, você já identifica alguma coisa, 
até às vezes no cumprimentar da pessoa, você já sabe que tem um 
problema, e sabe pelo vínculo, entendeu, não é uma coisa 
sistemática, e // além do vinculo, a gente não fala só sobre a 
patologia em si, porque é consulta de enfermagem, a gente fala do 
normal e se houver alguma coisa, a gente ta detectando isso. Então 
às vezes a gente, não precisa nem a pessoa falar que a gente pelo 
expressar dela até pela face que ela já tem algum problema. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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Percebe-se que o conhecimento do cliente, seu estilo de vida, sua família e 

comunidade, influenciam diretamente nas condutas tomadas, seja no momento da avaliação 

física ou da tomada de decisão, necessitando esta percepção ser regida por outros saberes 

além dos pilares das disciplinas conhecidas como biológicas, como a anatomia e a fisiologia. 

Outros enfermeiros também demonstram esta percepção: 

 

Tabela 22: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Dorothea 
maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Dorothea 06: 23 (Dorothea) Ah, como eu percebo? Assim, realmente, a 
cultura, né, o grau de escolaridade, suas crenças, tudo influencia, 
que até você dar uma informação, se você não levar em 
consideração o ser, o ser humano, a pessoa que você esta 
examinando, você não consegue, assim, realizar um tratamento 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

E, inclusive, estas características, descobertas durante a tentativa da percepção 

global, são úteis para a descoberta de muitas necessidades dos clientes. Os clientes passam 

a se sentir importantes para o examinador, o que de fato são, percebem que suas opiniões e 

valorações são consideradas, e reconhecem o empenho do profissional: 

 

Tabela 23: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Florence 
março 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Florence 06:45 (Florence) Outra coisa, sobre o preventivo, a gente vê que 
ainda é muito difícil para as mulheres, principalmente as de mais 
idade, aqui a gente tem muita mulher idosa, muita mulher assim, 
leiga que não quer fazer o exame porque acha que é se expor 
demais, e quando você consegue conversar com ela, fazer este 
exame de forma mais delicada, expor a intimidade dela, sem expô-
la, como mulher, como pessoa, ela quer vir novamente, ela quer o 
exame novamente e volta várias vezes à consulta, porque você 
está tratando ela bem, de uma forma especial. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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Badescu e Nicolescu (2001), juntamente com Morin, afirmam que a dialógica da 

transdisciplinaridade trata do terceiro termo incluído (T). Este é uma ferramenta que 

possibilita compreender a expressão das diferentes lógicas sobre saúde, políticas públicas e 

processo de trabalho, fundamentada em três axiomas: 

• Axioma ontológico – retrata os diferentes níveis de realidade e percepção do 

objeto na natureza e no conhecimento construído sobre a natureza; 

• Axioma lógico: a passagem de um nível de realidade para outro é verificada 

pela lógica do terceiro termo incluído, que se distingue da lógica clássica.  

• Axioma da complexidade: a estrutura da totalidade dos níveis de realidade ou 

percepção é uma estrutura complexa; cada nível é o que é, por que todos 

existem ao mesmo tempo. 

 

Para Almeida Filho (2005), a transdisciplinaridade baseia-se na comunicação, não 

entre campos disciplinares (entidades míticas), mas entre agentes em cada campo - sujeitos. 

Sujeitos que permitem o questionamento a partir do outro na interação transdisciplinar, por 

meio do exercício da tolerância e do rigor científico. E é importante se ter em mente que os 

clientes, enquanto sujeitos participantes do cuidado, podem demonstrar o que sentem não 

somente verbalmente, mas através de diversas expressões:  

 

Tabela 24: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Aurora, 
maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Aurora 05:04 (Aurora) Como é que eu percebo?/ Acho que o principal é a 
expressão facial, ele já faz uma cara mais ou menos se está 
confortável, se sente dor, se a gente toca em alguma região que 
causa desconforto, ele já muda a face, muda a expressão facial, e aí 
contrai a musculatura corporal/ e também esconde. Se a gente 
examina a mama, tenta esconder, joga os ombros pra frente, fica 
curvada, joga o cabelo. A gente fala ‘não, pode mostrar, não tem 
problema’, acho que o principal é a expressão facial. 

Fonte: Entrevista semiestruturada 
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Nessa discussão, a partir de um processo dialógico, a contribuição da 

transdisciplinaridade na questão da saúde coletiva e no princípio da integralidade é possível 

a partir do entendimento da saúde como sistema aberto, complexo e autoeco-organizado. O 

sistema aberto, desde a ótica tanto do sujeito “observador/conceptor/ator” quanto do 

sujeito “observado/concebido” (MORIN, 2005b, p. 77), é caracterizado por diferentes níveis 

de realidade, percepções, idéias e conceitos. Como decorrência, emerge a concepção da 

integração sujeito-objeto e o entendimento de que o sujeito não pode ser capturado por 

uma única disciplina. É necessário lidar com as contradições, em que níveis de realidade são 

privilegiados, respeitando-se a multidimensionalidade e a multirreferencialidade dos 

contextos. 

Cabe uma reflexão sobre a transdisciplinaridade entre as equipes multiprofissionais 

no SUS, particularmente integrantes do PSF, pois, diante de um contexto complexo e 

multifacetado, o trabalho necessita da integração pelo terceiro termo incluído (T) resultante 

do diálogo entre diversos atores e seus saberes disciplinares. Dito de outro modo, é a ação 

modulando o saber e o fazer por um sujeito coletivo. 

Nesta perspectiva, o desafio da transdisciplinaridade remete ao desafio da 

complexidade. E esse processo incita a pensar sobre a integralidade estimulando o 

profissional a um movimento de autoeco-organização. Ou seja, o trabalhador necessita 

conceber-se um sujeito em relações intersubjetivas e em situação de 

autonomia/dependência com o contexto, com sua prática e com a organização dos serviços 

e outros elementos do sistema. Torna-se produto e produtor de si e da saúde. (MORIN, 

2008) 

Nesta perspectiva, a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS 

aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e os modos de gerir os 

processos de trabalho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de 

saúde e produção de subjetividade. Tem por objetivo provocar inovações nas práticas 

gerenciais e nas práticas de produção de saúde, propondo para os diferentes 

coletivos/equipes implicados nestas práticas o desafio de superar limites e experimentar 
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novas formas de organização dos serviços e novos modos de produção e circulação de 

poder. 

Neste contexto, a proposta da Clínica Ampliada é uma estratégia desta política que 

busca se constituir em uma ferramenta de articulação e inclusão dos diferentes enfoques e 

disciplinas. A Clínica Ampliada reconhece que, em um dado momento e situação singular, 

pode existir uma predominância, uma escolha, ou a emergência de um enfoque ou de um 

tema, sem que isso signifique a negação de outros enfoques e possibilidades de ação. 

(BRASIL, MS, 2009b) 

Do mesmo modo, no plano da saúde coletiva, ampliar e compartilhar a clínica é 

construir processos de saúde nas relações entre serviços e a comunidade de forma conjunta, 

participativa, negociada. 

Trabalhar com diferentes enfoques, trabalhar em equipe, compartilhar saberes e 

poderes é trabalhar também com conflitos. A proposta da Clínica Ampliada busca aplicar 

dispositivos otimizadores nos âmbitos da atenção e da gestão de serviços e redes de saúde. 

É certo que o diagnóstico de uma doença sempre parte de um princípio 

universalizante, generalizável para todos, ou seja, ele supõe alguma regularidade e produz 

uma igualdade. Mas esta universalidade é verdadeira apenas em parte. 

Cada pessoa possui uma história de vida. E as implicações desta no cuidado são 

expostas nos discursos: 

 

Tabela 25: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Florence 
março 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Florence 15:29 (Florence) Com certeza. É fato, chegar um paciente e, por 
exemplo, você nem perguntar se ele fuma, mas você examina a 
cavidade oral dele, os dentes são diferenciados, o odor é 
diferenciado. Você pode nem perguntar a outro paciente se ele 
trabalha com obra, mas você vai ver que a mão dele é calejada, 
ressecada. As pessoas com dores nas costas e postura diferenciada 
geralmente tem esse quadro associado ao trabalho, à vida cotidiana 
deles. Por isso deve haver uma associação entre a história de vida e 
o exame físico, pois tudo o que diz respeito ao paciente deve ser 
levado em conta no cuidado. [grifo do pesquisador] No exame 
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físico, você descobre todas essas coisas. Uma vez, a atendente me 
disse que tinha um acolhimento para eu fazer, aí eu vi que era um 
adolescente fora de área [abrangência do território da Unidade, 
área de responsabilidade], mas mesmo assim eu resolvi ver qual era 
o problema dele, porque, dependendo, eu já faria um 
encaminhamento a algum especialista, mesmo ele sendo fora da 
área. Chegou ele e a mãe, um adolescente bem negro, com queixas 
de dores articulares. Nessa hora, todo mundo diz: ‘Ah, é o 
crescimento’, então eu comecei a investigar. Ele disse que tinha 
dores ao praticar esporte e tal, eu examinei, notei edemas nas 
articulações quando palpei. Aí me veio à cabeça e perguntei: ‘Você 
tem história de anemia falciforme na família?’ Aí, a mãe disse: ‘O pai 
dele tinha anemia falciforme’, mas então eu falei: ‘Ele não fez o 
teste do pezinho.’ A mãe disse que fez, mas nunca falaram nada 
sobre anemia falciforme, até porque eu acho que há quatorze anos 
atrás não tinha hemoglobina F no teste do pezinho, ela vai somar 
acho que de dez ou seis anos pra cá. Mas então, eu precisei articular 
a história dela com o exame para fazer esta descoberta e aí 
encaminha-lo ao médico e requerer todos os exames para anemia 
falciforme. O exame físico é fundamental. De repente, se eu não me 
atentasse ao fato dele ser negro, ter dores articulares, e não parasse 
para fazer o exame físico, eu nunca diria: ‘É uma doença falciforme’. 
Então, o exame é muito importante. Quantas vezes você vê o 
paciente entrar no consultório e perguntarem: ‘Tá tomando que 
[medicamentos]?’ Aí se reproduz uma receita, mas não se ausculta o 
paciente nem pra saber se o coração dele está batendo. Uma vez, eu 
peguei uma gestante para consultar; era sua segunda gestação e 
descobri que ela tinha um sopro, e não era um sopro; era um 
vendaval! Na segunda gestação! Ninguém nem parou para ouvir, 
uma mulher que cuida de um filho e espera outro sem nunca ter 
tido uma atenção nessa parte. Trabalhar na saúde está cada vez 
mais difícil, porque você tem que trabalhar por você e por aquele 
que não trabalha. Geralmente, quando você descobre alguma 
complicação, aquilo já está um mundo formado; até agora tenho 
feito minha parte, mas vejo que está bem difícil. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

A história das pessoas, sua vida, os acontecimentos pregressos, todos estes fatores 

são resultantes de uma história pregressa de saúde. Numa sociedade onde ainda há a ideia 

de que basta o diagnóstico para se definir todo um tratamento, percebe-se ser importante 

notar a unicidade da pessoa, devendo esta ser considerada no seu próprio cuidado. 
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A Clínica Ampliada busca construir sínteses singulares tensionando os limites de cada 

matriz disciplinar. Ela coloca em primeiro plano a situação real do trabalho em saúde, vivida 

a cada instante por sujeitos reais. 

O reconhecimento da complexidade na Clínica Ampliada deve significar o 

reconhecimento da necessidade de compartilhar diagnósticos de problemas e propostas de 

solução. Este compartilhamento vai tanto na direção da equipe de saúde, dos serviços de 

saúde e da ação intersetorial, como no sentido dos usuários. Ou seja, por mais que 

frequentemente não seja possível, diante de uma compreensão ampliada do processo 

saúde-doença, se propõe e acredita-se aprender a fazer algo de forma compartilhada é 

infinitamente mais potente do que insistir em uma abordagem pontual e individual. (BRASIL, 

MS, 2009b) 

Os instrumentos de trabalho também se modificam intensamente na Clínica 

Ampliada. São necessários arranjos e dispositivos de gestão que privilegiem uma 

comunicação transversal na equipe e entre equipes (nas organizações e rede assistencial). 

Mas, principalmente, são necessárias técnicas relacionais que permitam uma clínica 

compartilhada. A capacidade de escuta do outro e de si mesmo, a capacidade de lidar com 

condutas automatizadas de forma crítica, de lidar com a expressão de problemas sociais e 

subjetivos, com família e comunidade. 

A Clínica Ampliada possui estratégias de trabalho que operacionalizam a atitude 

transdisciplinar de sua preceituação: 

� A escuta significa, num primeiro momento, acolher toda queixa ou relato do 

usuário mesmo quando aparentemente não interessar diretamente para o 

diagnóstico e tratamento.  

 

Tabela 26: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Imogene, 
maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira 
Imogene 

06:13 (Imogene) Deixa eu ver// eu tenho uma paciente aqui que ela 
é assim: ela tem dois filhos, ela tem muito problema financeiro, e 
ela, assim, ela pegou um grau de amizade comigo, que ela vem pra 
Unidade [Básica de Saúde] às vezes sem ter nada, só pra conversar 
comigo, aí a gente dá atenção, [ela] começa a chorar// eu brinco 
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até com a [outra enfermeira da Unidade] que aqui como 
enfermeiro, a gente trabalha como psicólogo, é aquela visão 
holística/ aí eu deixo ela sentar, conversar, e aí a gente vê que ela 
sai daqui até um pouco melhor, porque desabafou. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

Mais do que simplesmente ouvir, a escuta permite ao profissional reconstruir e 

respeitar os motivos que ocasionaram o adoecimento e as correlações que o usuário 

estabelece entre o que sente e a vida – as relações com seus convivas e desafetos. Ou seja, é 

importante perguntar por que ele acredita que adoeceu e como ele se sente quando tem 

este ou aquele sintoma. 

� Vínculo e afetos: tanto profissionais quanto usuários, individualmente ou 

coletivamente, percebendo ou não, depositam afetos diversos uns sobre os 

outros. Um usuário pode associar um profissional a um parente e vice-versa. 

Um profissional que tem uma experiência ruim com a polícia não vai se sentir 

da mesma forma ao cuidar de um sujeito que tem esta profissão. Não 

significa, de antemão, uma relação melhor ou pior, mas é necessário 

aprender a prestar atenção a estas sensações às vezes evidentes, mas muitas 

vezes sutis.  

 

Tabela 27: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Wanda, 
Maio 2010 

Depoente Autodescrição sobre realização do exame físico 

Enfermeira Wanda 08:24 (Wanda) Normal, né// Eu dependo muito disso, pra saber 
como abordar, como ajudar, criança é demais da conta, pega muita 
doença de animal, é boi, cavalo, cachorro, e dali a gente vai, claro, 
não dá pra mudar da noite para o dia, mas a gente vê, a cada 
consulta, no corpo deles mesmos, que alguns hábitos vão se 
modificando// a gente sabe sobre a área que a gente trabalha, sabe 
os problemas que tem ali, então a gente tenta melhorar, do jeito 
que der melhor, tem toda uma questão ambiental envolvida, né, o 
meio que a pessoa vive. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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O vínculo ajuda a melhor compreender-se e a compreender o outro, aumentando a 

chance de ajudar a pessoa doente a ganhar mais autonomia e lidar com a doença de modo 

proveitoso para ela. Morin (2008) retrata esta visão ao expor a solidariedade como opção à 

resolução de problemas, pois esta reporta à unidade. Uma pessoa solidária se importa com o 

outro, o auxilia, mas ao mesmo tempo se permite ajudar, e dá liberdade ao outro para 

exercer, é uma construção conjunta e contínua. 

� Projeto Terapêutico Singular: é um método para coleta de dados que 

pretende abarcar as características físicas e psicossociais dos clientes. Não se 

constitui por uma ficha ou formulário, mas apresenta questões abertas onde 

o profissional poderá ter a liberdade de argumentar sobre estas. (BRASIL, MS, 

2009b) 

 

A concepção de Clínica Ampliada e a proposta do Projeto Terapêutico Singular 

propõem a reflexão sobre as situações percebidas pela equipe como de difícil resolução, que 

esbarram nos limites da clínica tradicional. É necessário, portanto, que se forneçam 

instrumentos para que os profissionais possam lidar consigo mesmos e com cada sujeito 

acometido por uma doença de forma diferente da tradicional. Se todos os membros da 

equipe fazem as mesmas perguntas e conversam da mesma forma com o usuário, a reunião 

de Projeto Terapêutico Singular pode não acrescentar grande coisa. Ou seja, é preciso fazer 

as perguntas da anamnese tradicional, mas dando espaço para as ideias e as palavras do 

usuário. (BRASIL, MS, 2009) 

Dentro da perspectiva transdisciplinar e complexa da Clínica Ampliada, propõe-se 

que não predomine nem a postura radicalmente “neutra”, que valoriza sobremaneira a não-

intervenção, nem aquela, típica na prática biomédica, que pressupõe que o sujeito 

acometido por uma doença seja passivo diante das propostas: 

 

Tabela 28: Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, enfermeira Imogene, 
maio 2010 

Depoente Abordagem dos saberes durante realização do exame físico 

Enfermeira Imogene 09:47 (Imogene) (...) você vê até no olhar do paciente, na fala do 
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paciente, como ele se comporta, até quando uma mulher 
[gestante] ela quer um filho, ou ela não quer, você vê o interesse 
dela no pré-natal, quando é uma gestação que ela quer, ou então 
ela não quis, mas está aceitando bem, entendeu? Acho que é mais 
ou menos por aí, passa pelos gestos da pessoa, a face da pessoa, e 
quando você tem um vínculo com a pessoa, que é o mais 
importante, você conhece a pessoa, pelo exame físico e até mais 
quando ela senta e conversa comigo, e não é aquele exame físico 
que busca só a patologia, mas toda aquela história, aquele 
procedimento de enfermagem, né, toda// esqueci a palavra agora/ 
o histórico, a inspeção, a palpação, tudo/ juntando, dá isso. Eu 
acho muito importante essa interação, ainda mais com essa 
questão da Política de Humanização, esse exame é importante. Só 
que assim, às vezes pra gente que trabalha no PSF, as pessoas tem 
uma visão errada do profissional de enfermagem, porque acham 
que nós temos que resolver os problemas de questão patológica, e 
eu to cansada de explicar aqui que a gente promove saúde de 
muitas maneiras, além habitual, entende? Então, a gente vai 
fazendo um trabalho de tijolinho em tijolinho, que é muito 
cansativo, as pessoas não têm essa visão diferenciada do que é 
uma consulta de enfermagem, do que é uma consulta médica, mas 
depois eu fico bem gratificante, porque a maioria fala que prefere 
a consulta de enfermagem, não porque eu tenha rixa com algum 
outro profissional, mas eu gosto, me sinto orgulhosa. Acho que só 
isso. 

Fonte: Entrevista semiestruturada 

 

O discurso da enfermeira indica que o emprego do exame físico na coleta de dados 

do cliente aliado a percepção de sua história, tem uma caráter norteador de metodologias 

de cuidado e intervenção, demonstrando a preocupação da enfermeira com características 

do sujeito que não sejam unicamente biológicas, ou estritamente psicológicas, mas a união 

destas e dos saberes a elas referentes.   

A atitude transdisciplinar abre um campo de possibilidades e propostas unificadoras 

ajustadas a conceitos transversais e de compartilhamento de objetos de pesquisa, temas e 

problemas. Portanto, esta atitude não rejeita por completo o saber biomédico, pelo 

contrário, reconhece seus efeitos e propõe uma unificação destes com outros saberes. Para 

a transdisciplinaridade não há o domínio de um saber pelo outro, todos tem a mesma 

importância para a análise de um objeto que é, ao mesmo tempo, uno e múltiplo. Essa 
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característica diferencia a abordagem transdisciplinar das demais abordagens de 

investigação. (ABRAÃO, TEIXEIRA, 2009; MORIN, TERENA, 2000) 

LUZ (2009), através de um esquema didático, expõe a união entre os saberes no 

estudo de um mesmo objeto: 

 

Figura 3: Transdisciplinaridade na saúde coletiva: coexistência de diferentes saberes 

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Objetos e Temas

 

Baseada em LUZ (2009, p. 309) 

 

A letra “D” indica as disciplinas, que assumem a forma de elo, simbolizando sua união 

em prol de uma contemplação de um objeto comum. Da mesma forma que D1 se une a D2, 

também, por sua vez, se une a D3, pelo elo estabelecido com D2, que se perpetua 

continuamente em D3, D4, D5 e D6. Nesta perspectiva, o esquema gráfico também pode ser 

representado pela forma circular, pois o círculo simboliza justamente a ausência de começo 

e fim de um caminho, mas traz a ideia de continuidade, renovação, união, transpasse.  
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Figura 4: Representação Transdisciplinaridade na aliança dos saberes 

D1

D2 D3

D4
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Objetos e Temas

D7D8

D9

Dn

 

 

Por fim, se baseia na discussão deste eixo temático o Discurso do Sujeito Coletivo 

evidenciado: 

 

Tabela 29: Idéia Central – Saberes envolvidos no exame físico e na Atenção à Saúde, DSC, 

n=10, Itaboraí, Outubro 2010 

Discurso do Sujeito Coletivo 

“Durante as consultas de enfermagem que realizo no Programa de Saúde da Família, utilizo 

como base o saber acumulado durante a formação acadêmica, através das disciplinas que 

compõem o currículo do curso de Graduação em Enfermagem. A integração entre elas se dá 

de acordo com as minhas necessidades na clínica, bem como a interação com os saberes de 

outras profissões, principalmente a medicina. Em determinados momentos, atuamos em 

separado, cada qual observando os pontos de interesse no cliente, outras vezes, discutimos o 

que encontramos, e trocamos informações. No entanto, em determinados momentos é 

necessário deixar o cliente falar também, e assim aliamos um saber que é dele, que não é 

científico, mas é importante para o cuidado, considero o cliente, pois é para ele que o 

cuidado existe.”  

Fonte: Entrevista semiestruturada.
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4.3. Um caminho para a Complexidade: aspectos apontados pela realização do exame 

físico de enfermagem 

 

Este eixo temático destaca a complexidade presenciada no campo das consultas de 

enfermagem, focado no exame físico, e trazida à tona pelos discursos e observação 

participante. 

Entretanto, embora a complexidade não tenha sido completamente explicitada e 

evidenciada nos produtos da coleta de dados, marcas e indícios de sua presença apontam 

para um caminho em direção à atitude transdisciplinar e complexa no cuidado desenvolvido 

no PSF.  

Cabe-nos, nesta parte da dissertação, apresentar estas nuances e o desenvolvimento 

deste olhar em direção à complexidade, demonstrando que este é um caminhar sem um 

ponto de chegada, pois como o próprio Morin afirma, a dinâmica da complexidade implica 

em continuas desconstruções e reconstruções, uma dialógica de constante exercício, uma 

busca incessante. (Morin, 2007) 

Durante a exposição da Complexidade como referencial teórico e filosófico, foi 

possível compreender a existência de princípios que a compõe, e de tal forma expressam-se 

estabelecendo a complexidade nos objetos, ambiente e visão de mundo dos estudiosos. Na 

vivência no campo da saúde coletiva, mais precisamente no PSF, alguns princípios saltam aos 

olhos e mostram-se nos discursos: 

 

Tabela 30: Aspectos de Complexidade na realização do exame físico enfermeira Virgínia, 
Itaboraí, abril 2010 

Depoente A Complexidade durante realização do exame físico 

Enfermeira Virgínia 
 

02:03 (Virgínia) Os adultos oferecem um pouco de resistência (...) e 
aqui, quando eu peço para o paciente deitar, ele já fica meio assim, 
e tal, meio constrangido com a situação, mas eu procuro fazer 
realmente o que eu aprendi na universidade, céfalo-caudal, palpar e 
tentar auscultar, mas mesmo assim, você percebe muita resistência, 
e é um choque pra ele [o cliente], deitar, se deixar examinar e ficar 
exposto, mas eu proponho fazer do jeito que a gente aprendeu, e 
consigo descobrir muita coisa.  

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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Tabela 31: Aspectos de Complexidade na realização do exame físico enfermeira Ana abril 
2010 

Depoente A Complexidade durante realização do exame físico 

Enfermeira Ana 
 

02:30 (Ana) Bem// teve uma vez/// uma vez uma paciente se negou 
terminantemente a fazer ausculta cardíaca, eu ate sugeri nem abrir a 
blusa, mas ela não deixou. Aí vem várias coisas na nossa cabeça, que 
ela está escondendo algo, ou até uma doença, ou que tem vergonha, 
ou que está marcada, mastectomizada e não quer mostrar. E até 
hoje eu não sei o porque, mas sempre quando ela volta eu só 
observo, nunca vi nada demais, mas é algo que eu sempre vou 
lembrar.  

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

Os discursos demonstram que durante a consulta e a realização do exame físico, 

fatos inesperados podem acontecer, como expressão de vergonha dos clientes recusa, entre 

outros comportamentos. Durante a graduação em enfermagem, as técnicas semiológicas 

realizadas em manequins e até mesmo nos colegas de classe, que têm um intuito 

cooperativo, por vezes podem não dar conta de abordar estes aspectos relacionais e 

intrínsecos ao ambiente de cuidado, que o graduando só terá o contato no campo clínico ou 

então quando partir para a prática como enfermeiro. 

Sobre as diversas reações manifestadas durante o exame físico, podem ser 

destacadas as conceituações de ordem, desordem e incerteza, abordadas por Morin. 

 O acaso e a desordem brotaram no universo das ciências físicas em primeiro lugar, 

com a irrupção do calor, que é a “agitação-colisão-dispersão dos átomos ou moléculas, e 

depois com a irrupção das indeterminações microfísicas”, e, enfim, na explosão originária e 

na dispersão atual do cosmo. (MORIN, 2008, p. 178)        

A ordem comporta diversos níveis. O primeiro nível seria o dos fenômenos que 

aparecem na natureza física-biológica-social: a ordem se manifesta sob a forma de 

constância, estabilidade, regularidade, repetição. Depois, o segundo nível seria o da 

natureza da ordem: a determinação, a coação, a causalidade e a necessidade que fazem os 

fenômenos obedecer às leis que os governam. Isso nos leva a um terceiro nível, mais 

profundo, no qual a ordem significa coerência, coerência lógica, possibilidade de deduzir e 

induzir, portanto prever.  
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Para Morin, “a ordem nos revela um universo assimilável pela mente que, 

correlativamente, encontra na ordem o fundamento de suas verdades lógicas.” (MORIN, 

2008, p. 208) 

Nesse terceiro nível, a ordem se identifica com a racionalidade, constituída por cinco 

noções: ordem, determinismo, objetividade, causalidade e controle. O conhecimento das 

leis da natureza permite anunciar e controlar os fenômenos e com isso, encontramos a ideia 

fundamental de uma ciência cuja missão é formar o homem senhor e dono da natureza, pela 

mente e ação. 

Como frutos do paradigma da simplificação, movidos pela racionalidade científica 

que valoriza a ordem, por algumas vezes, os profissionais de saúde compreendem que o 

cliente os pertence, que podem decidir o estado de saúde dele, ao ordenar boas práticas 

saudáveis aprendidas na universidade, sendo, portanto, dominadores deste saber e 

exclusivos difusores dele. E movidos por esta forma de pensar, constroem um cliente 

passivo, com suas vivências e opiniões desconsideradas em seu próprio cuidado. (SABÓIA, 

1997)  

Tais nuances podem ser percebidas no discurso: 

 

Tabela 32: Aspectos de Complexidade na realização do exame físico enfermeiro Camilo, 
Itaboraí,  abril 2010 

Depoente A Complexidade durante realização do exame físico 

Enfermeiro Camilo 
 

06:14 (Pesquisador) Pra você o que é importante o enfermeiro ter 
ou saber pra fazer o exame físico? 
06:19 (Camilo) Tem que ter o conhecimento, prática, autonomia, 
porque não adianta fazer sem autonomia. Às vezes eu algumas 
consultas com crianças eu peço para a mãe tirar a roupa do bebê e 
ela me diz que ele não quer, ‘como não vai querer? Vai tirar sim. 
Aqui no momento quem manda sou eu, e eu preciso examinar’, 
então você tem que ter autonomia. Tem que ter sim, o 
conhecimento científico, o prático, fazendo cada dia mais, e a 
percepção, que somente depois de formado, praticando dia-a-dia 
você vai pegando. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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A expressão “como não vai querer? Vai tirar sim”, demonstra a tentativa do 

profissional no controle da situação, no caso, inesperada. Para muitas situações na vida nos 

encontramos despreparados. Morin (2000) exemplifica como principal incerteza a morte, 

por ser uma situação vivida com sofrimento por ele em sua juventude e da qual nenhum ser 

humano ainda pode escapar. Mesmo assim, é necessário, segundo o autor, a vivência do 

acaso e da desordem, pois sem eles muitos avanços não seriam galgados.  

Em um primeiro nível do fenômeno, a desordem engloba as irregularidades, as 

inconstâncias, as agitações, as dispersões, as colisões, os acidentes. (MORIN, 2008) 

A noção de desordem preocupa. A mente é impotente diante de um fenômeno 

desordenado. Na história do pensamento e da sociedade houve, e ainda há, uma recusa 

permanente da desordem. O paradigma da simplificação, que reinou durante muito tempo, 

nega à desordem pelas suas leis e unidades elementares simples. A complexidade faz alusão 

à multiplicidade, à desordem misturada à ordem, o aumento das singularidades. A 

complexidade alia ordem e desordem em busca da organização.  

A desordem e o acaso estão presentes no universo e ativos na sua evolução e, por 

outro lado, “não se pode resolver a incerteza que as noções de desordem e de acaso trazem; 

o próprio acaso não está certo de ser acaso” (MORIN, 2008, p. 209).  

O princípio dialógico surge exatamente para evidenciar o encontro das ideias 

contrárias e sua interação. A dialógica entre ordem e desordem é o exemplo mais vivo 

encontrado no trabalho não somente das equipes do PSF, mas como em todos os campos, 

na saúde, na economia, na política, nas relações. 

A ciência progrediu porque há uma dialógica complexa permanente, complementar e 

antagonista. Os antagonismos impulsionam o desenvolvimento científico. (MORIN, 2008) 

O diálogo com o universo é a própria racionalidade que elimina tudo o que é 

irracionalizável, como a eventualidade, a desordem, a contradição, a fim de “encerrar o real 

dentro de uma estrutura de ideias coerentes, teoria ou ideologia”. (MORIN, 2008, p.  

Acontece que a realidade transborda de todos os lados das nossas estruturas 

mentais, pois “há mais coisas sobre a terra e no céu do que em toda a nossa filosofia” 
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(Shakespeare). E esta dialógica diz respeito à própria complexidade, pois ela representa o 

que é tecido junto, seja contrário ou não.  

O objetivo do conhecimento é abrir e não fechar o diálogo com o universo, o que 

quer dizer não só arrancar dele o que pode ser determinado claramente, com precisão e 

exatidão, como as leis da natureza, mas também buscar o obscuro, o inesperado, o que 

propõe a complexidade. A complexidade não nega as fantásticas aquisições, por exemplo, da 

unidade das leis newtonianas, da unificação da massa e da energia, da unidade do código 

biológico. Porém, essas unificações não são suficientes para conceber “a extraordinária 

adversidade dos fenômenos e o devir aleatório do mundo”. O conhecimento complexo 

permite avançar no mundo concreto e real dos fenômenos.  (MORIN, 2008, p. 200) 

Contudo, para Morin “muitas vezes foi dito que a ciência explicava o visível complexo 

pelo invisível simples, porém, ela dissolvia totalmente o visível complexo e é com ele que 

nos enfrentamos”. (MORIN, 2008, p. 216) 

Também é possível, por outro lado, perceber como alguns profissionais lidam 

positivamente com a desordem e a incerteza. 

 

Tabela 33: Aspectos de Complexidade na realização do exame físico enfermeira Virgínia, 
Itaboraí,  abril 2010 

Depoente A Complexidade durante realização do exame físico 

Enfermeira Virgínia 
 

03:16 (Pesquisador) Você comentou sobre resistência. Tem alguma 
experiência neste sentido que você gostaria de destacar? 
03:26 (Virgínia) Eu não digo uma experiência, mas no geral as 
pessoas não conhecem muito bem, por exemplo, quando eu digo 
‘posso auscultar o senhor?’, a pessoa diz ‘ah, tá’, mas fica sem jeito, 
não sabe como sentar, se tira a camisa ou não, se fica deitado. 
Então eu digo ‘não precisa, pode ficar à vontade, sentado, eu agora 
farei uma ausculta, vou ouvir o que diz o seu corpo, e farei assim’ aí, 
eu explico o que vou fazer, exponho somente as partes que eu vou 
examinar e vejo que eles ficam mais confortáveis.  

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

A comunicação com o cliente é um recurso que pode ser disposto para 

enfrentamento da desordem. Neste momento, suas opiniões se juntam com as impressões 
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do profissional em busca de um cuidado, que atinja os objetivos do enfermeiro, como 

promotor da saúde, e do ser, que é o centro do atendimento. 

Surge neste meio, outro princípio de complexidade, o circuito recursivo. A 

organização recursiva é a organização cujos efeitos e produtos são necessários à sua própria 

causação e à sua própria produção. É exatamente o problema de autoprodução e auto-

organização. Uma sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos, e essas 

interações produzem um todo organizador que retroage sobre os indivíduos para coproduzi-

los enquanto indivíduos humanos, o que eles não seriam se não dispusessem da instrução, 

da linguagem e da cultura. Portanto, o processo social é um circuito produtivo ininterrupto 

no qual, de algum modo, os produtos são necessários à produção daquilo que os produz. A 

reprodução produz indivíduos que produzem o ciclo de reprodução. (MORIN, 2008) 

No contexto do cuidado, são percebidos como agentes o enfermeiro e o cliente, cada 

qual uma produção social. Ambos nasceram, cresceram, e foram sendo construídos, seja em 

um mesmo ambiente ou ambientes distintos, cada qual dotado de resultantes de várias 

interações. Logo, se os dois participam de escolhas para promoção da saúde, entram em 

jogo aspectos dos sistemas que cada um integra, que agora passa a ser um único sistema, 

que possui uma recursividade, ou seja, nada ali assume uma forma estática, mas exerce um 

movimento circular, agindo e interagindo. (MORIN, 2007)  

Morin (2005b) afirma que as três instâncias individuo-sociedade-espécie formam 

uma tríade inseparável.  O individuo humano é, ao mesmo tempo, biológico e cultural, em 

proporções idênticas; apresenta-se como o ponto de um holograma que contém o todo 

(espécie, da sociedade) mesmo sendo irredutivelmente singular.  Carrega a herança 

genética, ao mesmo tempo, o imprinting3 e a norma de uma cultura.  

O corpo é capaz de captar e exprimir substancialmente aquilo que se manifesta no 

mundo, e leva consigo estas apreensões, pois está constantemente ligado ao mundo. 

(RODRIGUES, 1999)  

                                                           
3O imprinting é “a marca sem retorno imposta pela cultura”.  Primeiramente familiar, posteriormente social, 
inscreve-se no cérebro desde a primeira infância por estabilização seletiva das sinapses. Essas inscrições vão 
marcar irreversivelmente o espírito individual no seu modo de conhecer e agir. (MORIN, 2005b, p. 14)  
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Nesta perspectiva, ao examinar o corpo, tais aspectos, tensões e mesmo imprinting 

podem manifestar-se, demonstrando que o corpo possui uma capacidade de comunicação 

com o examinador: 

 

Tabela 34: Aspectos de Complexidade na realização do exame físico enfermeira Virgínia, 
Itaboraí abril 2010 

Depoente A Complexidade durante realização do exame físico 

Enfermeira Virgínia 
 

10:35 (Virgínia) Eu acho que o exame físico é assim/ é primordial 
para a consulta de enfermagem. Assim como a comunicação é muito 
importante, estabelecer um diálogo com paciente, a partir de um 
respaldo pelo exame, o exame faz parte disso, querendo ou não, é 
uma forma como o paciente se comunica com você, é como falar 
com ele, você está examinando, você está tocando, você está 
conversando com o paciente, o seu toque é uma forma de se 
expressar, de se mostrar até solícito com a situação dele naquele 
momento, e/ de tirar dele algumas coisas então assim, assim como 
uma conversa, eu acho que o exame físico faz parte da consulta, ele 
tem que existir na consulta, e eu acho importantíssimo durante a 
consulta.   

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

Em observação a uma consulta, realizada com um senhor, que faz acompanhamento 

pelo Programa Hiperdia (que atende a clientes diagnosticados com Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus), logo à sua chegada, foram notadas diversas lesões de pele.  

A enfermeira suspeitou de maus hábitos de higiene associados às complicações da 

doença - diabetes. Para não deixar o cliente com vergonha, ela preferiu não abordar de 

pronto este tema, então começou perguntando sobre como estava o cliente, sua família e 

suas atividades. Ele convive com a mulher e tem três filhos casados que não moram com ele, 

mas o visitam com frequência e levam os netos para vê-lo. Ele refere que “a esposa cuida 

muito bem dele, mas ele não curte se cuidar por se achar velho”. A enfermeira explicou a 

importância do autocuidado, e no investimento que tanto os profissionais quanto sua família 

realizam para vê-lo bem. No exame físico, após verificar mucosas e realizar a ausculta, a 

enfermeira aproveitou para dar uma atenção especial às lesões. O cliente é artesão, passa 

muito tempo do dia trabalhando, não mantém uma dieta adequada ao quadro clínico que 

possui e vive sofrendo com o ressecamento da pele, o que gera as lesões. A enfermeira 
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exaltou que não é preciso que o cliente abandone sua atividade, mas que conjugue em seu 

tempo os cuidados com a pele, hidratação, e aderência à terapia medicamentosa. O cliente 

concordou em adaptar seus hábitos a estes conselhos, e demonstrou-se realizado por não 

ser recriminado pelas suas atividades do dia-a-dia, mais especificamente o artesanato com 

cerâmica, o que o próprio relatou ter sido feito por outros profissionais.   

As ações realizadas entre os sujeitos no campo da saúde coletiva, sejam membros da 

equipe multiprofissional ou clientes, podem desenvolver-se através da compreensão do 

sujeito complexo, dialógico e relacional, sob o ponto da subjetividade do profissional e do 

cliente, como já discutido durante a abordagem transdisciplinar. 

Neste sentido, emerge outro princípio da complexidade, o hologramático. O 

holograma é “a imagem física cujas qualidades de relevo, cor e de presença são devidas ao 

fato de cada um de seus pontos incluírem quase toda a informação do conjunto que ele 

representa”. (MORIN, 2008, p. 259) 

Tem-se este tipo de organização nos organismos biológicos: cada célula, até a mais 

modesta célula da epiderme contém informação genética do ser global. Nesse sentido 

podemos dizer que não só a parte está no todo, mas também que o todo está na parte. 

A mesma coisa de um modo completamente diferente acontece na sociedade. Desde 

o nascimento, a família nos ensina a linguagem, os primeiros ritos e as primeiras 

necessidades sociais começando pela higiene e pelo “bom dia”; a introdução da cultura 

continua na escola, na instrução. Portanto, o todo da sociedade está presente na parte – 

indivíduo – inclusive nas nossas sociedades que sofrem uma hiperespecialização no trabalho. 

Isso quer dizer que não podemos mais considerar um sistema complexo segundo alternativa 

do reducionismo.  

Trazendo para o campo da enfermagem, o abandono da explicação linear e 

simplicadora para justificar a atenção a um indivíduo, pode ser concretizada através da 

sugestão de Carvalho e Kusumota (2009), ao abordarem o diagnóstico de enfermagem. As 

autoras ponderam que os desacordos clínicos podem se reportar ao processo terapêutico e 

aos resultados esperados, e, para minimizá-los, o profissional deve considerar que a seleção 

de intervenções deve ser dirigida ao indivíduo que possui o diagnóstico (não ao diagnóstico), 
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influenciada pelas condições do cliente, disponibilidade de recursos, custos e experiência da 

equipe. 

O diagnóstico de enfermagem é uma fase subsequente ao exame físico no Processo 

de Enfermagem, portanto, completamente dependente dele. Através dos achados no exame 

físico o profissional reúne alguns dos subsídios para a nomeação de problemas, o 

diagnóstico de enfermagem.  

O Processo de Enfermagem tem o propósito de prover uma abordagem para 

identificar as necessidades do cliente, da família e comunidade e implementar o cuidado 

necessário à situação identificada. (ALFARO-LEFEVRE, 2005) 

No Brasil, diferentemente da literatura norte americana, o Processo de Enfermagem 

pode ser referenciado como a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), uma 

atribuição legal do enfermeiro. (CARVALHO, BACHION, DALRI, JESUS, 2007) 

O exercício do Processo pode acarretar como descrito, a ocorrência de desacordos 

clínicos, ou seja, divergências entre a situação real e a inferência feita pelo profissional, 

sobre a situação do cliente em função de distintos fatores. 

Estudo de Santos, Manzoni e Carvalho (2009, p. 109) aponta os desacordos clínicos e 

sua relação com o: 

� Examinador: suas características, as variação de capacidade sensorial, 

tendência de registrar inferência em vez de evidência, estabelecimento de 

expectativas à priori e competência restrita; 

� Examinado: variações biológicas, efeitos da doença ou terapêutica, memória 

e foco de atenção e desacordo entre examinadores/testes; 

� Exame físico: ambiente não apropriado, interação examinador-examinado 

prejudicada e uso ou função incorreta dos instrumentos diagnósticos; 

� Processo diagnóstico: influência da especificidade da enfermagem; 

complexidade da tarefa diagnóstica; influência das categorias diagnósticas e 

efeito da expectativa do papel de diagnosticador por outros grupos. 
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As autoras alertam, ainda, que os erros no processo são de diferentes tipos: por 

omissão (quando um dado relevante é ignorado), por conclusão prematura (diagnóstico 

pouco justificado pelos dados existentes), por síntese incorreta (dados disponíveis 

contradizem conclusões) e por síntese inadequada (conclusões que podem ser suportadas 

pelos dados não são extraídas). 

O Processo de enfermagem requer o emprego do conhecimento apreendido de 

forma a promover o seu retorno à situação em questão e seu emprego adequado. A este 

movimento Morin dá o nome de princípio de reintrodução do conhecimento, útil durante a 

interpretação dos dados fornecidos pelo exame físico. 

A re-introdução do conhecimento em todo conhecimento opera a restauração do 

sujeito e torna presente a problemática cognitiva central: da percepção à teoria cientifíca, 

como dito sobre a experimentação; “todo conhecimento é uma reconstrução/tradução por 

uma mente/ cérebro, numa cultura e num tempo determinados.” (MORIN, 2008, p. 39) 

A Complexidade é fruto de um exercício cognitivo. A aprendizagem para 

contextualizar os conhecimentos depende da capacidade de pensar, e por sua vez, o pleno 

emprego de uma inteligência geral  garante a contextualização dos conhecimentos. É 

necessário caminhar e retornar, voltar a caminhar e avançar. (MARTINAZZO, 2004) 

A prática, proveniente de practicus (lat.), é a ação ou diz respeito à ação. Aristóteles 

já argumentava que nas ciências práticas, a origem do movimento está em alguma decisão 

de quem age. (ABBAGNANO, 2007) 

Quando nos referimos à prática de enfermagem, explanamos a respeito do fazer da 

profissão, motivado pelo objetivo que é o cuidado. Se para a execução é necessária uma 

decisão, também é necessário um embasamento, como visto na exposição sobre o 

conhecimento. 

O exame físico requer conhecimento, prática, técnica e acurácia, para seu 

desenvolvimento, fatores que conversam dentro de uma esfera complexa. O conhecimento 

embasa o exame, que detém a técnica, desenvolvida através do saber e do fazer, que por 

sua vez trará a tona dados que precisarão ser pensados e repensados para a tomada de uma 

decisão clínica em conjunto com o cliente, família e comunidade. 
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Foi possível observar alguns destes aspectos numa consulta de enfermagem: o 

cliente em questão era um senhor com diagnóstico de diabetes mellitus e possuía uma 

úlcera de perna. Associando o quadro patológico com o que via, a enfermeira pos-se a 

checar os pulsos pediosos, que estavam diminuídos, a temperatura local, sem alterações à 

palpação, o odor, fétido, e a aparencia da lesão, com bordas altas, irregulares e um pouco de 

tecido desvitalizado. Ao investigar o estilo de vida do cliente, percebeu um homem que tinha 

uma alimentação desregrada e empobrecida nutricionalmente, e um regime de trabalho que 

ocupava todo seu dia, como servente de obras. Os valores de pressào arterial e glicemia 

encontravam-se aumentados. 

Compreendendo estas características e associando ao conhecimento adquirido e 

experenciado, a enfermeira verificou que o cliente tinha uma baixa perfusão sanguínea 

periférica, infecção no local da lesão, aumento das complicaçoes crônicas referentes ao 

diabetes mellitus, mas também associadas aos aspectos de estilo de vida deste cliente. A 

partir deste momento, as decisões tomadas em conjunto com o cliente iriam articular estes 

achados anatômicos e fisiológicos à vida do cliente, em busca de seu cuidado. 

Uma constante associação é requerida pela prática da teoria. O enfermeiro no 

exercício da examinação é constantemente estimulado a pensar, associando os conteúdos 

aprendidos à situação em foco, desenvolvendo o raciocínio clínico. 

Segundo Cerullo e Cruz (2010) o termo raciocínio clínico é utilizado na literatura 

científica para designar os processos mentais envolvidos no atendimento aos usuários dos 

sistemas de saúde.  A palavra raciocínio deriva do latim raciocinium – cálculo, avaliação, uso 

da razão; enquanto que clínico remete à palavra grega klinikos – relativo ao leito, clínica, ao 

lugar onde são realizados os procedimentos preventivos, curativos e paliativos ou à análise 

dos sinais e sintomas manifestados pelos doentes. (HOUAISS, VILLAR, 2001) 

Em todo o planejamento do cuidado do enfermeiro, o raciocínio clínico se faz 

presente: na descoberta dos dados – e nesta fase destaca-se o exame físico –, no diagnóstico 

dos fenômenos, na escolha de intervenções apropriadas e na avaliação dos resultados 

obtidos. A formulação diagnóstica contém as expectativas de intervenções e resultados 

possíveis, em dado contexto, e depende das pessoas envolvidas (enfermeiro, cliente, família, 
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comunidade) e dos relacionamentos que são estabelecidos entre as pessoas. (TANNER, 

2006) 

Cerullo e Cruz (2010) ainda ressaltam a tomada de decisão dentro deste processo, 

seja a partir de análises indutivas, dedutivas ou intuitivas, permeada pela ética, de forma 

que o raciocínio clínico é fundamentalmente um processo interacional, contextualizado na 

prática do cuidado.  

A proficiência na tomada de decisão, assim, passa a ser um ponto crucial. Não basta 

somente saber como obter os dados através do exame físico, ou que conhecimento regerá a 

técnica empregada, o enfermeiro tende a desenvolver habilidades e competências 

cognitivas, afetivas e sociais, fundamentais para o raciocínio clínico. (CORRÊA, 2003) 

Como enfermeiros, ao depararmo-nos com a complexidade da tarefa de assumir 

julgamentos, tomar decisões e ser responsáveis pelo resultado de nossas ações, 

principalmente sabendo que estas decisões e ações irão interferir na vida de outras pessoas, 

percebemos que estamos frente a um mundo desconhecido e a um desafio de proporções 

maiores que a nossa capacidade imediata de adaptação. Neste momento apresentamos 

questionamentos, incertezas, e procuramos maneiras de adquirir aprimoramento 

profissional e conhecimento. 

Neste sentido, a enfermagem brasileira tem empenhado grande esforço, durante os 

últimos 50 anos, para adquirir a condição de ‘ciência do cuidado’, e oferecer à classe uma 

estrutura de conhecimento e instrumentos de trabalho que permitam desenvolver o 

exercício do cuidar profissional, enriquecido com componentes de competência técnica, 

ética, afetiva e humanista. Diversas teorias e linhas teóricas de enfermagem têm sido 

estabelecidas como base para a prática assistencial. (CORRÊA, 2003) 

É pertinente destacar as considerações de Carvalho (2009), ao apresentar o caminho 

da enfermagem em busca de sua consideração como ciência: 

 

“Penso que, na enfermagem, ainda não se alcançou o 
patamar de saber resolver o problema da verdade 
(episteme). Em várias ocasiões, tenho afirmado que a 
enfermagem é uma ciência-em-construção. Com isto, 
quero dizer – segundo Abraham Moles - que a enfermagem 
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é ciência-em-vias-de-se-fazer. Uma ciência, porque 
fundamentada em concepções teóricas, em princípios 
básicos, em métodos de trabalho específico, e em 
conhecimentos de uma prática científica, legalmente 
reconhecida, e universalmente considerada como profissão 
de cuidado prestado/ofertado a pessoas enfermas ou 
sadias carecendo de um nível ótimo de saúde. Assim, pois, 
acima de tudo, uma prática profissional cientificamente 
fundamentada.” (CARVALHO, V. 2009, p. 408-409) 

 

 

A fundamentação científica citada no trecho também diz respeito à responsabilidade 

da enfermagem em realizar sua atividade exaltando seu caráter, destacando o que é 

concernente à profissão. Para isso, o alicerce em pesquisas e base conceitual própria oferece 

aos enfermeiros a capacidade de definir os problemas pelos quais são estritamente 

responsáveis. Entretanto, para a complexidade, não basta apreender o conhecimento, mas 

também possuir habilidades intelectuais que capacitem a manipulação e integração do 

conhecimento, a fim de que sejam identificados os problemas do cliente. (MORIN, 2008) 

Dentro do Processo de Enfermagem os dados obtidos durante a execução do exame 

físico, contribuirão para a nomeação dos problemas, o diagnóstico de enfermagem, que, por 

conseguinte, irá requerer intervenções e implementação. Os enfermeiros defrontam-se, na 

sua prática clínica, com a tarefa de identificar os diagnósticos seus pacientes para tomar 

decisões sobre as condutas ou intervenções adequadas. Para que essas decisões venham de 

encontro com as reais necessidades dos pacientes, é necessário que o profissional tenha 

desenvolvido ao máximo a capacidade de raciocínio clínico. Isto envolve elementos 

importantes tais como: competência cognitiva, conhecimento clínico e experiência, 

integrados pela percepção intuitiva da situação como um todo. (CERULLO, CRUZ, 2010) 

Atualmente, mais do que nunca, a prática da enfermagem não deve ser guiada por 

achismos, para que possamos concretizar a caminhada em busca de uma ciência 

reconhecida, é necessário aliarmos os conhecimentos e técnicas a um fazer organizado, 

dotado de uma linguagem própria e unificada. O aprimoramento do raciocínio clínico na 
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execução do exame físico possibilita o desencadeamento claro do processo, a formulação de 

diagnósticos precisos e a efetividade do cuidado. 

Nesse aspecto, concordo com Carvalho, que, ao discutir a problemática do uso dos 

diagnósticos de enfermagem, afirmou: 

 

“Se atentarmos para o fato de que as atividades de 
enfermagem eram anteriormente orientadas quase que de 
maneira automática, a partir de esquemas 
preestabelecidos, e que eram delineados e convencionados 
segundo critérios que tomávamos de empréstimo das 
ciências básicas e correlatas, veremos que o diagnóstico de 
enfermagem deu nova dimensão ao mundo contingente 
dos cuidados de enfermagem, estendendo-se assim, as 
perspectivas profissionais até o âmbito da investigação 
científica. Os conhecimentos adquiridos mediante a prática 
do diagnóstico de enfermagem, vieram também ampliar, 
sem dúvida alguma, as possibilidades da enfermagem no 
que concerne à sistematização e ao domínio de novos 
métodos e instrumentos de trabalho, como ainda 
ampliaram o alcance dos objetivos profissionais.” 
(CARVALHO, V. 1972, p. 115) 

 

O avanço do conhecimento e o crescimento da enfermagem como profissão 

aumentaram significativamente a amplitude e a complexidade da prática assistencial, 

especialmente no que se refere à definição de cuidado, abrangência do conceito de saúde e 

doença, identificação de necessidades de cuidado do cliente e proposição de soluções 

adequadas. Ao voltar-se para o cuidado individualizado e utilizar-se do processo de 

enfermagem em sua vivência clínica, o enfermeiro depara-se com a prática do raciocínio 

clínico, que implica na tomada de decisão sobre as ações de cuidado. 

Vista a articulação de conhecimento, habilidades, técnica, ciência, relacionamento, 

ética, em função do bem de um ser humano, pode-se conferir ao Processo de Enfermagem 

um caráter complexo. Destarte, não é recomendável exercê-lo de forma mecanizada, focado 

num determinado problema ou patologia, mas na situação do cliente. Graficamente, o 

Processo de Enfermagem em seu caráter complexo, diante do que fora discutido pode ser 

representado: 
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Figura 5: Contexto do Processo de Enfermagem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adaptada de CORREA, CRUZ e SILVA, 2010, p. 1108. 

 

Dentre as competências representadas na figura, os enfermeiros destacam em seus 

discursos a afetiva e a ética: 

 

Tabela 35: Aspectos de Complexidade na realização do exame físico enfermeira Imogene, 
Itaboraí, maio 2010 

Depoente A Complexidade durante realização do exame físico 

Enfermeira 
Imogene 
 

 03: 46 (Imogene) é/ assim// é/ como que eu vou te explicar?/// É 
uma coisa assim um pouco invasiva, né, mas você tem que ter um 
pouco/ bastante [reforça a palavra] ética, né, perguntar se você 
pode fazer aquele procedimento, e assim, tem aquelas pessoas que 
são bastante constrangidas, então a gente explica primeiro tudo o 
que a gente vai fazer, e vê a reação da pessoa, se a pessoa concordar 
ou não, a gente vai, né [faz um gesto como se estivesse se 
esquivando de algo] , a gente toca na pessoa como a gente toca a 
nós mesmos, né, a gente vai, explica primeiro tudo o que a gente vai 
fazer e toca nela como se a gente estivesse realmente tocando o 
nosso próprio corpo e de acordo com que a gente vai tocando, a 
gente vai vendo a reação das pessoas, né, vai aprofundando no 
exame físico e ela que te dá liberdade para ir além, se você ‘tiver’ 
que ir ou não, você tem que respeitar o paciente. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 
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Tabela 36: Aspectos de Complexidade na realização do exame físico enfermeiro Camilo 
maio 2010 

Depoente A Complexidade durante realização do exame físico 

Enfermeiro Camilo 
 

03:12 (Camilo) Ah, pra mim, eu vejo como algo interessante. Quando 
é com criança, é mais fácil, agora, quando é adulto é mais 
complicado, principalmente na questão do preventivo, você trabalha 
com mulheres, e eu sempre coloco alguém para trabalhar comigo, 
sempre uma outra mulher, para não ter problema, às vezes eu tento 
não expor a paciente o máximo que consigo, eu cubro uma parte, e 
descubro outra, para ela não se sentir invadida, eu acho que como 
eu não gostaria que fizessem comigo, então eu não faço com você. 
Então, numa consulta de enfermagem, ou mesmo médica, eu não 
gostaria que o profissional me colocasse pelado, na frente de todo 
mundo, como eu sei que os médicos aqui fazem, eles fazem 
consulta, com mais de um paciente, e aí manda tirar a roupa. Eu não 
faço. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

Os aspectos relacionais e afetivos entre enfermeiro e cliente, e posterior 

desenvolvimento da ética, se dá pelo encontro da subjetividade de cada um. A subjetividade 

é concernente ao sujeito. Para Kant, o sujeito é o eu penso da consciência ou 

autoconsciência que determina e condiciona toda atividade cognitiva. “O eu, o espírito ou a 

consciência, como princípio determinante do mundo do conhecimento ou da ação.” 

(ABBAGNANO apud. Kant, 2007, p. 1097) 

Esta autonomia do sujeito também é percebida pela Fenomenologia da Percepção, 

onde o corpo humano deixa de ser tratado como “pedaço de matéria prisioneiro de uma 

existência apenas física e torna-se um organismo sustentado por fios intencionais, 

controlados pelo sujeito, que assume a existência somática como efetivamente sua.” (SILVA, 

2009, p. 44) 

Morin, durante a exposição do Método, exalta a questão do sujeito como um corpo 

que pensa, sente, age, mesmo com o imprinting imposto, é sempre uma partícula única 

capaz de revolucionar o meio, assim como o meio pode ser revolucionário a ele. 

Esta exposição sobre as noções de sujeito serve para mostrar que durante o contato 

entre enfermeiro e cliente, não há apenas um sujeito dominador que apreende seu objeto 

de estudo, pelo contrário, dois sujeitos interagem entre si e com o meio simultaneamente, e 
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se tentamos pensar no fato de que somos seres ao mesmo tempo físicos, biológicos, sociais, 

culturais, psíquicos e espirituais, é evidente que a complexidade tenta conceber a 

articulação, a identidade, e a diferença de todos estes aspectos. (MORIN, 2008) 

Neste aspecto, Morin traz o conceito do homo complexus, que parte de uma 

dialética. O ser humano traz em si um conjunto de características antagônicas e bipolares. 

Ao mesmo tempo em que é sábio, é louco; é prosaico e é poético; é trabalhador e lúdico; é 

simultaneamente empírico e imaginário. Vive de muitos jeitos e se apresenta de várias 

maneiras. É unidade e diversidade; é multiplicidade, pluralidade e indissociabilidade; é 

corpo, idéias e afetividade. (MORIN, 2007) 

O homo complexus é responsável pelo processo de auto-eco-organização que se 

constrói na partilha e solidariedade de um tipo de pensamento que liberta porque é criativo, 

artístico, político, educacional e ético. No pensamento complexo, as contradições têm 

espaço de acolhimento sem preconceito. Opostos, diferentes e complementares que se 

ligam numa teia multirreferencial que inclui a objetividade e a subjetividade, colocando-as 

no mesmo patamar de possibilidades constantes. (MORIN, 2008) 

Reconhecer o cuidado de enfermagem como trabalho interativo, leva-nos a 

considerar igualmente as múltiplas dimensões presentes e que compõem a interação entre 

pessoas - cargas hereditárias, culturais, sociais e históricas inscritas em cada indivíduo, que o 

fazem agir e reagir de modos diferenciados quando da vivência de uma mesma situação.  

O Homo Complexus, bipolarizado entre demens e sapiens, racionalidade e 

irracionalidade se relacionam dialogicamente contendo uma à outra. Uma vida sem a 

racionalidade seria impossível. “É a racionalidade que nos permite objetivar o mundo 

externo e opera uma relação cognitiva prática e técnica”. Uma vida sem o estado poético 

seria demente. O trabalho e a vida no trabalho comportam poesia, afetividade, felicidade, 

emoção e encantamento. O estado poético pode ser alcançado por diversos caminhos, mas 

todos eles passam pela viela do ser / estar / conviver com o outro. (MORIN, 2005b, p. 141). 

A ética da compreensão pressupõe a “necessidade fundamental para cada sujeito 

humano de ser reconhecido, no sentido hegeliano do termo, ou seja, reconhecido como 

sujeito humano por um outro sujeito humano”. (Morin, 2005c, p. 105).  
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A compreensão humana comporta, igualmente a compreensão de contextos – “as 

condições em que são forjadas as mentalidades e praticadas as ações”. É importante 

ressaltar que compreender o outro, não significa corrigi-lo, mas conhecer o subterrâneo das 

origens, motivos, significados que o levam a agir e ser como é. Pode-se citar um exemplo 

prático desta situação no cuidado de enfermagem: ao se examinar um cliente diabético e 

perceber que ele possui lesões cutâneas crônicas e isto está relacionado à não aderência ao 

regime terapêutico, a compreensão se dá não pelo fato de se permitir continuar com este 

comportamento, mas em perceber as causas pelas quais o cliente se encontra com este 

quadro e ajustar, juntamente com ele, as medidas para reversão do quadro.  

Compreender também não significa justificar ou acusar, mas favorecer a 

complexificação do julgamento. Igualmente não significa negar o conflito nas interações. No 

conflito de idéias pode-se “argumentar, refutar, em lugar de excomungar e de lançar 

anátemas”. (MORIN, 2005c, p. 115, 123). 

A ética complexa pressupõe a religação, requer a autonomia e sentido de 

responsabilidade, é uma ética altruísta, dotada de compreensão, que preserva a identidade 

individual, ao mesmo tempo em que adota um sentimento comum de pertencimento e de 

partilha solidária. Comporta a autoética, a sócioética e a antropoética. Não tem a arrogância 

da moral e não propõe a soberania da razão. Não pode impedir a existência do mal, mas 

pode neutralizar o seu triunfo. Não se trata de uma ética idílica ou angélica, que subsume as 

contradições, mas adota a compreensão que permite alargar e complexificar nossa visão. 

(RIBEIRO, 1995) 

A ética é uma construção constante, simultaneamente individual e coletiva, e 

regenera-se continuadamente. Talvez possa se constituir em um ponto de partida ao grupo 

estudado - o conhecer-se a si mesmo, a atitude reflexiva, crítica e analítica que tome em 

consideração o próprio ser, são elementos importantes na (re)construção da interação com 

o outro. 

Sobre a preocupação com o outro, expressa pela ética, pode-se destacar o discurso: 
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Tabela 37: Aspectos de Complexidade na realização do exame físico enfermeira Virgínia 
março 2010 

Depoente A Complexidade durante realização do exame físico 

Enfermeira Virgínia 
 

04:27 (Virgínia) Olha, é assim, já foi difícil, já tive aquela coisa do 
pudor, e tal, mas hoje em dia, depois de tanto tempo isso se torna 
mais fácil, mais presente, você passa a olhar o corpo das outras 
pessoas como se fosse você, pensa pelo lado do paciente. Ele 
também quer saber como está, aliás, é o mais interessado nisso, 
você até dosa o toque. Eu já tive muita resistência, principalmente 
na graduação, e até trabalhando em comunidade você conhece as 
pessoas, vê sempre as mesmas, então você tem uma certa 
intimidade, você está mais livre pra fazer e examinar e até mesmo a 
pessoa mais disponível a receber o cuidado que você tem que fazer, 
então, à medida que você vai praticando, passa a entender melhor 
os pontos certos para a investigação, a experiência ajuda a evoluir. 
O exame pára de ser mecânico e passa a ser algo espontâneo, como 
hoje em dia é aqui no meu trabalho no PSF. 

Fonte: Entrevista semiestruturada. 

 

As expressões “você passa a olhar o corpo das outras pessoas como se fosse você” e 

“a gente toca na pessoa como a gente toca a nós mesmos” trazem a questão ética exaltada 

por Morin, a partir da colocação do eu no lugar do ser outrem. Para Morin, assim como 

outras oposições humanas, autruísmo e egocentrismo convivem, entrelaçam-se e brigam 

entre si. 

Para Morin (2005c), existem o principio de exclusão e um principio de inclusão.  O 

principio de exclusão significa que ninguém pode ocupar o espaço egocêntrico onde nos 

exprimimos pelo nosso Eu.  Dois gêmeos univitelinos podem ter tudo em comum, mas não o 

mesmo Eu.  O principio de exclusão e a fonte do egoísmo, capaz de exigir o sacrifício de 

tudo, da honra, da pátria e da família.  Mas o sujeito comporta também, de maneira 

antagônica e complementar, um principio de inclusão que lhe permite incluir o seu Eu num 

Nós (casal, família, pátria, partido) e, conseqüentemente, incluir em si esse Nós, incluindo o 

Nós no centro do seu mundo.   

O principio de inclusão manifesta-se quase desde o nascimento pela pulsão de apego 

a pessoa próxima.  Ele pode conduzir ao sacrifício de si pelos seus, pela sua comunidade, 

pelo ser amado.  O principio da exclusão garante a identidade singular do individuo; o 
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principio da inclusão inscreve o Eu na relação com o outro, na sua linguagem biológica (pais, 

filhos, família), na sua comunidade sociológica. O principio de inclusão é instintivo, como no 

passarinho que sai do ovo e segue a mãe.  O outro e uma necessidade vital interna. 

Todo olhar sobre ética deve reconhecer o aspecto vital do egocentrismo assim como 

a potencialidade fundamental do desenvolvimento do altruísmo. (MORIN, 2005c) 

Pensar em ética significa levar em consideração que sua exigência é vivida 

subjetivamente. Para Morin a ética percebe o ato moral como um ato individual de religação 

com o outro, com a comunidade, com a sociedade e, no limite, com a espécie humana.  

A moral está relacionada a regras e valores da cultura e do homem, como forma de 

organização social, controle e preservação da vida. No entanto, o individuo tem o principio 

poderoso do egocentrismo, que o estimula ao egoísmo, enquanto a sociedade comporta 

rivalidade, competição, lutas entre egoísmos, podendo até mesmo o seu governo ser 

ocupado por interesses egoístas.  As sociedades não conseguem impor as suas normas éticas 

a todos os indivíduos.  Estes não podem ter comportamento ético, pois não superam o 

egoísmo.  A Morin (2005c), esse problema se torna mais grave nas sociedades muito 

complexas nas quais a integração dos vínculos tradicionais de solidariedade é inseparável do 

desenvolvimento do individualismo. 

A enfermagem é conhecida pelo seu caráter de doação ao outro. Em estudo 

realizado por Silva, Sabóia e Teixeira (2009), foi destacada a dimensão sensível do cuidado 

na execução do exame físico por alunos da graduação em enfermagem, onde foi notado o 

regimento deste fazer, concomitantemente por dimensões éticas e estéticas, que visam 

preservação e preocupação em relação ao outro, o cliente. 

Segundo Carvalho, a face altruísta da enfermagem é refletida pelo avanço do outro, 

sua realização, já que procuramos “promover no outro o crescimento,  desenvolvimento, a 

maturidade, o melhor funcionamento, e uma maior capacidade de enfrentar a vida”. Isso 

significa que, cuidar do outro é “levá-lo a alcançar os comportamentos compatíveis com a 

auto-suficiência e a autodeterminação frente às questões da vida.” (CARVALHO, V. 1980, p. 

64) Diante desta discussão, é possível estabelecer uma relação gráfica entre a realização do 



135: 

 

exame físico de enfermagem, e os aspectos que perpassam esta atividade, reafirmando este 

saber um objeto complexo de estudo. 

Figura 7: O exame físico na perspectiva da Complexidade 
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E também construir o Discurso do Sujeito Coletivo que retrata este caráter: 

 

Tabela 38: Aspectos de Complexidade presentes no exame físico, DSC, n=10, Itaborai, 2010 

Discurso do Sujeito Coletivo 

Ainda não compreendo a Complexidade como regente da realização do exame físico em 

minhas consultas no PSF, mas até mesmo involuntariamente, alguns de seus aspectos 

marcam o meu fazer. Como na necessidade de reunir técnica, conhecimento, habilidade, 

compreensão do outro, comportamento ético, valorização da história de vida e do 

ambiente, com vistas a integrar um sujeito que é múltiplo em seu próprio cuidado, e a me 

estimular, como também um sujeito múltiplo a raciocinar criticamente e reflexivamente 

sobre o meu fazer como enfermeiro. 

Fonte: Entrevista Semiestruturada



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Porventura a Deus  se en sinaria ciência, a ele que julga os excelsos?” (Jó 21:22)

“Porqu e a um pelo Espírito é dada a pala vra da sa bedoria; e a outro,  pelo mesmo 
Espírito, a palavra d a ciência.” (I  Co ríntio s 12:8)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento desta dissertação, foi possível compreender que o 

exame físico pode deixar de assumir um papel estritamente investigativo, para constituir-se 

como uma forma de cuidado. O exame físico, como integrante do Processo de Enfermagem, 

é o ponto inicial, de onde todas as ações posteriores terão uma relação íntima com as 

descobertas exaltadas durante sua realização. 

O exame físico envolve o conhecimento, a consideração do outro, o ambiente, as 

relações e o pensamento, é, portanto, caracterizado pela Complexidade. Entretanto, foi 

possível notar que os enfermeiros descrevem sua realização focados em um problema ou 

uma patologia, tendendo a transparecer uma influência do paradigma simplificador. A 

simplificação, exaustivamente discutida neste texto, vai contra os preceitos que 

aprendemos, como enfermeiros em formação durante a graduação, de compromisso ético e 

profissional com o nosso cliente, que é, acima de tudo, uma pessoa. 

Da mesma forma que a valorização da parte é simplificadora, a consideração 

exclusivamente do todo também se faz. É preciso ir, como já dito, do todo às partes, e das 

partes ao todo. Desprezar o conhecimento galgado pela simplificação e pela experimentação 

de partículas, substâncias e doenças é também ser simplificador. A complexidade propõe a 

união, troca e cooperação entre os diversos tipos de saber, inclusive, no campo da saúde. O 

conhecimento do cliente, muitas vezes resulta de sua colocação como vítima de um poder 

legitimador profissional que lhe tenta impor ordem e conformidade a seu cuidado, 

conformidade aqui representada como a colocação forçada de uma fôrma. 

Na perspectiva da ideia de fôrma, durante o processo ensino aprendizagem do 

exame físico, e até mesmo durante a prática profissional, o enfermeiro adequa sua atividade 

à examinação de “corpos em série”, ou seja, a repetição de uma técnica mecanizada, em 

corpos similares em apresentação, assim como os manequins do laboratório de semiologia. 

Movidos por esta atitude, transparece um saber disciplinar, focado e fechado às 

demais possibilidades, e à primeira aparição de um cliente que traga reações distintas do 

cliente passivo e um corpo diferenciado – no sentido simbólico da palavra –, o enfermeiro, 



138: 

 

então, tende a passar por uma desconstrução, uma crise, por estar pautado numa visão 

restrita, necessitando desenvolver uma ótica complexa. 

Seria proveitoso, desde a graduação, e tem-se caminhado para esta perspectiva, a 

abordagem de competências que corroborem ao desenvolvimento de uma prática aliada ao 

saber complexo, incitando ao aluno à progressão da crítica, da reflexão, o estimulando a ser. 

E 

 

“é nesse contexto que temos que compreender o ser, a existência, 
a vida como qualidades emergentes globais; essas noções-chave não 
são qualidades primárias, de raiz ou de essência, mas realidades de 
emergência. O ser e a existência são, de fato, emergências de todo o 
processo anelando-se sobre si mesmo. (...) A ambição da 
complexidade é prestar contas das articulações despedaçadas pelos 
cortes entre as disciplinas, entre as categorias cognitivas e entre 
tipos de conhecimento. De fato, a aspiração à complexidade tende 
para o conhecimento multidimensional. Ela não quer dar todas as 
informações sobre um fenômeno estudado, mas respeitar suas 
diversas dimensões”. (MORIN, 2008, p. 261) 

 

 

Este pensamento de Edgar Morin também vai ao encontro dos saberes expressos 

pelos enfermeiros como norteadores de seu fazer, e às articulações entre as disciplinas. Tais 

encontros entre as disciplinas são fundamentais para o ensino, a prática e a pesquisa em 

enfermagem. 

O perfil do profissional de enfermagem pode ser apresentado aos graduandos com o 

intuito de mostrar como ele foi gerado, com o objetivo de formar profissionais de ampla 

perspectiva, com conhecimento abrangente, comprometidos e envolvidos com o mundo que 

os cerca e não somente ao que diz respeito estritamente à saúde, uma vez que, 

considerando a conceituação difundida sobre a saúde, percebe-se que ela é de certa forma, 

complexa e tecida em conjunto.  

No ensino, na assistência e na pesquisa faz-se necessário buscar a integração das 

técnicas e tecnologias, considerando os avanços das ciências humanas e da vida, na 

perspectiva da complexidade dos procedimentos ao que se vê externamente aos leitos, 
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clínicas e consultórios: o ser humano e seus atravessamentos. E para a compreensão e 

contemplação desta integralidade do sujeito, é aconselhável a cooperação entre as diversas 

disciplinas, e profissões que compõem a área da saúde. A persistência de uma dinâmica de 

trabalho dividida, onde enfermeiros, médicos, odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, 

entre outros, assistem ao cliente, destacando seus pontos de interesse, e posteriormente 

transferindo-o a outro profissional, sem nenhuma interseção, ou troca, ou cooperação, 

permitirá somente a manutenção de um sistema simplificador. 

A disciplina da enfermagem, por abarcar diversos campos do saber, conta com 

subsídios que permitem considerar os avanços da transdisciplinaridade e dialogar com os 

diferentes saberes científicos, filosóficos, míticos, entre outros, durante o desenvolvimento 

do cuidado.  

Este trabalho discutiu estas nuances, propondo assim, a atitude transdisciplinar, que 

engloba a complexidade. Neste sentido, a Clínica Ampliada na atenção à saúde, como uma 

estratégia, se aproxima do olhar sobre o exame físico tratado nesta pesquisa. Por 

conseguinte, pensar o cliente como um agente que inter-age é uma necessidade para se 

inspecionar e ver, auscultar e ouvir, palpar e tocar, percurtir e ampliar os sons do ser. 

Nessas circunstâncias, a relevância do ensino e da formação do perfil profissional 

envolve não só o conhecimento teórico, mas, principalmente, a capacidade intelectual de 

lidar com os problemas emergentes da profissão como prática assistencial na área da saúde. 

Profissionais, de fato, podem demonstrar ainda uma preocupação técnica, 

relacionada à destreza, no entanto o ensino pode aproveitar-se desta preocupação, e aliar a 

técnica ao saber e às demais competências, a fim de concretizar um profissional além de 

técnico, ágil, pensante, crítico e reflexivo. 

Dessa forma, cabe aos professores um esforço especial para favorecer a 

aprendizagem baseada na solidariedade. Segundo Morin esta não está estritamente 

associada ao amor e ao afeto, mas ao sentido de dar o solo, a base, não se fazendo ou 

tomando os sentimentos do outro para si, mas dando os subsídios para que o outro o faça, 

pense, reflita, aja. A ação educativa deve ser antes de tudo, cooperativa, onde alunos tem 
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consciência de sua parte e possuem também um papel ativo neste processo, atuando em 

conjunto com o professor, exaltando o que se conhece, na complexidade por socioética.  

Sobre a prática de enfermagem, percebe-se que a complexidade não é algo 

totalmente verificado ou concretizado, mas através de algumas de suas marcas, é possível 

contemplar sua presença no campo do PSF. 

A dinâmica do saber-fazer, o resgate do conhecimento, os preceitos éticos, a 

consideração do cliente, a interação entre disciplinas e profissões, entre outros fatores, 

evidenciam um caminhar ao pensamento complexo, que sugerimos persistir através de 

estratégias como a educação permanente, a realização de pesquisas que considerem a 

complexidade, a integração entre ensino e prática, pois, como exposto, algumas unidades 

servem como campo de estágio a alunos da graduação, e este contato acaba 

proporcionando uma via de mão dupla, onde alunos e professores trazem as descobertas 

acadêmicas e os profissionais a prática, o cotidiano, proporcionando um interessante 

encontro entre saberes e práticas. Pois “sem a capacidade de mobilização e atualização dos 

saberes, não há competências, mas apenas conhecimentos”, e o conhecimento sem a 

amplitude de sua empregabilidade é vazio. (PERRENOUD, 2001, p. 141) 

Florence é um exemplo da utilização prudente e complexa do conhecimento. Em 

suas considerações, observa: 

 

“Outros [médicos] dizem que o único entendimento das mulheres 
sobre medicina é sobre calomelano e laxante. Inegavelmente, 
muitas vezes, isto é verdade. Não há nada pior em qualquer prática 
profissional do que mulheres amadoras que agem como médicas 
imprudentes. Mas isso é justamente o que a enfermeira experiente 
e observadora não faz; ela não medica a si mesma e aos outros. E 
cultivar ações pertinentes à observação de saúde e à experiência das 
mulheres que são mães, governantas ou enfermeiras é a única 
maneira de se escapar destas ‘curandeiras’”. (Nightingale, 2010, p. 
162) 

 

Ela destaca a necessidade de se pensar criticamente. Somente saber o efeito de um 

medicamento não determina sua administração, como da mesma forma, apenas dominar a 

técnica não direciona o seu emprego. Os enfermeiros necessitam pensar, ainda mais no 
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mundo de hoje, de extremos avanços tecnológicos, onde a cada dia máquinas tomam o lugar 

das pessoas no mercado de trabalho, e profissões tentam suprimir outras, em busca de 

poder, controle e lucro. 

Florence instigou as enfermeiras da época, e ainda o faz com os enfermeiros 

atuantes hoje, sobre o pensar, o agir baseado neste, a observação minuciosa da situação. Do 

contrário ela não teria revolucionado toda uma maneira de atenção à saúde da época, e 

evidenciado a ciência-arte do cuidado que desempenhamos hoje. 

A enfermagem pode se destacar ainda mais, politicamente e socialmente, pelos 

métodos que utiliza, que são dotados de pensar, fazer e conhecer. O próprio Processo de 

Enfermagem é um reflexo disto, pois envolve investigação, julgamento, ação, avaliação e 

cuidado integral do ser, é, portanto, a meu ver, complexo. A maneira como o enfermeiro o 

emprega também pode determinar sua natureza, ou seja, é possível observar na prática a 

existência de um processo mecanizado, não pelos seus objetivos, mas pelo seu emprego. 

Sugere-se, a partir deste ponto, a realização de outras pesquisas que reforcem o 

caráter complexo do cuidado de enfermagem, e contribuam na reflexão da classe para a 

execução de uma atenção integral aos indivíduos. 

Destaco, assim como Morin, que esta obra tem uma exposição “incompleta e 

inacabada” (MORIN, 2008, p. 37), no sentido de que nem todo o caráter complexo envolvido 

no exame físico foi destacado. Poderá haver outros, poderão vir outros. Além disto, a 

pesquisa foi realizada no espaço de um município, retratando a realidade deste, que pode 

ser diferente em outras realidades do mundo, pois este é mutável e dinâmico. E mesmo por 

este motivo são necessárias exposições de complexidade do exame físico em outros 

espaços, destacando outras nuances e vertentes que possam se manifestar. 

Além disto, a complexidade busca contemplar todo o objeto, em todo espaço que se faz 

presente. Ao autor da dissertação, por ser humano, assume assim como Edgar Morin, que é 

impossível retratar a realidade complexa (MORIN, 2008), mas que suas tentativas 

possivelmente geram discussões ricas, revolucionárias, e este trabalho configura-se como 

uma semente para originar estas manifestações do saber, da crítica, da reflexão, 

principalmente na ciência e na arte da enfermagem. 
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ANEXO 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Dados de identificação 
Título do Projeto: DO REDUCIONISMO À COMPLEXIDADE: EXAME FÍSICO DE ENFERMAGEM NO 
CUIDADO COM O CORPO  
Pesquisadores Responsáveis: Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira/ Ms. Carlos Magno Carvalho 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 8179-6912 
 
Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos R.G _________________________     

 
O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : “DO REDUCIONISMO À 
COMPLEXIDADE: EXAME FÍSICO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO COM O CORPO”, de 
responsabilidade dos pesquisadores Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira e Ms. Carlos Magno Carvalho da 
Silva. Os objetivos da pesquisa são: descrever a realização do exame físico por enfermeiros do 
Programa de Saúde da Família (PSF); analisar o(s) saber(es) articulado(s) ao exame físico que 
norteia(m) o cuidado, e orienta(m) a prática assistencial destes enfermeiros; e discutir o exame físico 
na perspectiva da Complexidade tendo em vista a atitude transdisciplinar no cuidado de 
enfermagem. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 
qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os 
resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada do 
consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que 
isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à 
privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este documento será elaborado em duas vias, 
sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 
 
 
 
Eu,__________________________________________, RG nº ___________________, declaro ter 
sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 
descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 
 
 

________________________         ________________________    ______________________ 
 Entrevistado                              Enéas Rangel Teixeira          Carlos Magno Carvalho 
                                                                                                      (Responsável por obter o consentimento)                                                      

 
___________________________________              ___________________________________                                                                                     

Testemunha                                                                      Testemunha 
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ANEXO 4 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DIRECIONADO AOS ENFERMEIROS 

 
Nome:___________________________  Idade:________ Tempo de formação: ______ 
Instituição onde se graduou: ______________ 
Especialização: (  ) Sim (  ) Não    Se sim, em que área:___________________ 
Outro curso de Pós graduação:_______________________________________ 
 
Descreva de que forma você realiza o exame físico no cliente. 
 
Para você, como é a experiência de examinar o corpo de outra pessoa? 
 
Conte uma experiência que te marcou, enquanto você examinava algum cliente. 
 
Como você percebe, através do comportamento corporal do cliente, o que ele esta 
sentindo? 
 
Que importância você atribui ao exame físico para seu trabalho enquanto enfermeiro? 
 
Como você percebe/conceitua o Processo de Enfermagem? 
 
Como foi sua experiência acadêmica (aprendizado e prática) em relação ao exame físico? 
 
Qual a influencia do Exame neste processo que você definiu?  
 
Características de vida do cliente (condição social, cultura, personalidade) são perceptíveis 
no seu comportamento corporal? Como você compreende isto? 
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ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 
Observar: 

• Abordagem do enfermeiro ao paciente (inicial, processual, conclusiva); 

• Posicionamento do profissional; 

• Se o profissional esclarece as técnicas realizadas ao paciente; 

• Gesticulações do paciente; 

• Expressões faciais do paciente; 

• Manifestações corporais; 

• Comunicação verbal e não verbal; 

• (Re)Ações do enfermeiro examinador; 

• Reações diversas durante o contato. 

• Expressões ao término da interação (como é finalizado o procedimento)? 
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