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RESUMO

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo etnográfico sobre a autonomia do
paciente hospitalizado no processo de viver com doença crônica não transmissível. Os
objetivos foram: discutir o cuidado de enfermagem centrado no paciente com DCNT,
como suporte e incentivo à autonomia para o autocuidado no âmbito da atenção
hospitalar; descrever o processo de cuidar da equipe de enfermagem aos pacientes com
DCNT hospitalizados em enfermaria de clínica médica; identificar a concepção de
autonomia de pacientes hospitalizados com DCNT e da equipe de enfermagem que atua
em enfermaria de clínica médica. A coleta de dados foi desenvolvida no período de
janeiro a junho de 2017 nas clínicas médica masculina e feminina do hospital
universitário, mediante as técnicas de observação simples, observação participante e
entrevista semi-estruturada seguida de análise de conteúdo. Foram realizadas 50
entrevistas, sendo 30 com profissionais da enfermagem e 20 com pacientes
hospitalizados com DCNT. Os temas comuns emergentes foram agrupados em quatro
categorias temáticas, dentre as quais: autonomia e liberdade; autonomia e inform(Ação);
autonomia e realiz(Ação); e autonomia e cultura. Quanto à caracterização dos
profissionais: 86,7% do sexo feminino, média de 41,12 anos, 66,7% de técnicos de
enfermagem, 40% com tempo de atuação no cenário do estudo de seis meses a cinco
anos. Já na caracterização dos pacientes: 60% do sexo masculino, média de 56 anos,
60% casados, 40% com ensino fundamental completo, 45% apresentavam como
diagnóstico principal doenças do aparelho circulatório, 80% já tiveram hospitalização
anterior e a média de permanência hospitalar foi de 8,04 dias. Quanto à análise das
entrevistas: a categoria autonomia e liberdade identificou na maioria das falas dos
pacientes que estava relacionada com a liberdade de realizar as atividades e fazer as
suas próprias escolhas sem depender de outras pessoas, ou seja, não faziam a associação
da autonomia com a atual condição de estar hospitalizado. Na categoria autonomia e
inform(Ação) observou-se uma contradição no discurso dos pacientes com os
profissionais. Os primeiros dizem precisar de mais informações, que estão relacionadas
ao estado de saúde e o esclarecimento das dúvidas. Enquanto os profissionais relatam
que a forma de considerar a autonomia do paciente é oferecer orientações e informações
relacionadas ao tratamento e ao estado de saúde. Na terceira categoria autonomia e
realiz(Ação) a maioria dos pacientes hospitalizados disseram não depender de outras
pessoas para realizar as suas atividades de vida diária. Em contrapartida, trazem em seus
discursos que os cuidados relacionados às necessidades básicas estão focados no outro,
como por exemplo, tomar conta da mãe, de netos, ajudar os filhos e cônjuges. Já a
última categoria aborda as várias formas de cultura, dentre elas a organizacional, por
meio das rotinas e regras institucionais; a do modelo biomédico e o processo saúdedoença e a do gênero e papéis sociais. Assim, face aos resultados do estudo apreende-se
a cultura do modelo biomédico centrado na doença e tratamento ainda é o norteador da
prática da equipe de enfermagem que são guiadas por atendimento de necessidades do
paciente por meio de procedimentos técnicos sem, entretanto, estabelecer intervenções
para além do tratamento das doenças com ações efetivas que possibilitem a conquista do
bem-estar e autonomia do paciente.
Palavras chave: Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Hospitalização; Cultura;
Antropologia Cultural; Autonomia Pessoal; Doença Crônica.

ABSTRACT

This is a qualitative, descriptive, ethnographic study about the autonomy of the
hospitalized patient in the process of living with a non-transmissible chronic disease.
The objectives were: to discuss nursing care centered on the patient with CNCD, as
support and encouragement to self-care autonomy in the context of hospital care;
Describe the process of caring for the nursing team to patients with CNCD hospitalized
in a medical clinic; To identify the conception of the autonomy of hospitalized patients
with CNCD and the nursing team that operates in a medical clinic ward. Data collection
was developed from January to June 2017 in the male and female medical clinics of the
University Hospital, using simple observation techniques, participant observation and
semi-structured interview followed by analysis of Content. We conducted 50
interviews, 30 with nursing professionals and 20 with patients hospitalized with CNCD.
The emerging common themes were grouped into four thematic categories, among
which: autonomy and freedom; Autonomy and inform (action); Autonomy and perform
(action); and autonomy and culture. Regarding the characterization of the professionals:
86.7% female, mean 41.12 years, 66.7% of nursing technicians, 40% with time of work
in the scenario of the study from six months to five years. In the characterization of the
patients: 60% male, mean 56 years, 60% married, 40% with complete elementary
education, 45% had the main diagnosis of circulatory system diseases, 80% had
previous hospitalization and the mean Hospital stay was 8.04 days. Regarding the
analysis of the interviews: the category autonomy and freedom identified in most of the
speeches of the patients that was related to the freedom to perform the activities and
make their own choices without relying on other people, that is, they did not do the
Association of Autonomy with the current condition of being hospitalized. In the
category autonomy and inform (action) there was a contradiction in the discourse of
patients with the professionals. The first are said to need more information, which are
related to health status and clarification of doubts. While professionals report that the
way to consider patient autonomy is to provide guidance and information related to
treatment and health status. In the third category autonomy and perform (action) most
hospitalized patients said they did not depend on other people to perform their activities
of daily living. On the other hand, they bring in their discourses that the care related to
basic needs are focused on the other, for example, taking care of the mother,
grandchildren, helping the children and spouses. The latter category discusses the
various forms of culture, among them the organizational, through the routines and
institutional rules; The biomedical model and the health-disease process and that of
gender and social roles. Thus, in view of the results of the study, the culture of the
biomedical model centered on the disease and treatment is still the guiding practice of
the nursing team that are guided by care of patient needs through technical procedures
without, However, to establish interventions beyond the treatment of diseases with
effective actions that enable the achievement of the patient's well-being and autonomy.
Key Words: Nursing; Nursing Care; Hospitalization; Culture; Anthropology, Cultural;
Personal Autonomy; Chronic Disease.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Esta tese aborda a pessoa hospitalizada com Doença Crônica Não Transmissível
(DCNT) e sua necessidade em aprender a lidar e viver nessa situação para o
desenvolvimento da autonomia para o autocuidado durante o processo de
hospitalização. Entretanto, o ambiente hospitalar norteia práticas, modos de pensar e
agir, direciona normas e impõe regras com foco na doença das pessoas, na fragmentação
do cuidado, trazendo à tona a cultura do modelo biomédico.
A perspectiva mecanicista do modelo biomédico leva os profissionais a se
concentrarem apenas na máquina corporal em detrimento de outros aspectos
determinantes do processo saúde-doença. Assim, as representações de saúde e doença
passam a ter um caráter reducionista, além de não contemplar a integralidade do ser
humano, tornando o mesmo dependente e submisso ao poder profissional (OLIVEIRA;
LOPES; LUZ, 2013).
Em contrapartida, é importante que no ambiente hospitalar a relação
profissional/paciente seja simétrica, com abordagem integral e um cuidado centrado na
pessoa, visando o estímulo à autonomia para o autocuidado do paciente. Para Stewart
(et al, 2010), é por meio de uma escuta atenta e qualificada que se possibilita o
entendimento integral da vivência individual do paciente, a fim de construir
conjuntamente um plano terapêutico, estimulando a autonomia da pessoa no processo
da hospitalização.
Durante a hospitalização a autonomia do paciente pode ficar mais restrita em
decorrência das normas e rotinas que regem o entorno no qual são desenvolvidas as
práticas de cuidado no âmbito hospitalar. A situação de vulnerabilidade e fragilidade da
pessoa, associado ao ambiente hospitalar altamente tecnológico, a insegurança diante do
processo da doença, limita o paciente em suas atividades e na sua capacidade de decisão
(CARRETA et al, 2013).
A motivação para a realização deste estudo começou a partir da minha trajetória
acadêmica, durante as atividades de ensino teórico e teórico prático em unidades de
internação clínica, observei que os pacientes com doenças crônicas permanecem
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hospitalizados por um tempo prolongado e, muitas vezes, apresentam complicações
destas doenças no pós-alta que levam à readmissão hospitalar.
Em estudo do trabalho de conclusão de curso de graduação sobre
“Hospitalização e DCNT: perspectivas educativas do enfermeiro” foi identificada que a
presença de alguma doença crônica e/ou comorbidade em pacientes hospitalizados torna
o sujeito mais vulnerável, constituindo-se em um fator decisivo para o seu adoecer, o
que remete à idéia de ameaça à saúde, podendo influenciar no processo da
hospitalização.
Então, considerar a trajetória do paciente, suas experiências e expectativas
frente ao evento hospitalização e processo de adoecimento são aspectos fundamentais a
serem considerados na avaliação do enfermeiro visando identificar necessidades e
demandas de cuidado que irão subsidiar todo o processo de cuidar a esses pacientes
tendo como metas a recuperação, manutenção e promoção da sua saúde com
consequente melhoria da sua qualidade de vida pelo incentivo à autonomia para o
autocuidado, após a alta hospitalar (CHIBANTE, 2012).
Com isso, o modo de viver, o estilo de vida e as escolhas de cada indivíduo
podem apontar fatores de risco e vulnerabilidade à questão do adoecimento e o risco
potencial para o processo da hospitalização. Assim, durante a internação hospitalar o
enfermeiro necessita realizar intervenções voltadas para o planejamento da alta
hospitalar, educação e promoção da saúde e orientações para incentivo e suporte à
autonomia para o autocuidado dos pacientes, durante a hospitalização, desenvolvimento
de habilidades para a manutenção do autocuidado no pós-alta, no ambiente domiciliar,
visando redução e prevenção de complicações decorrentes da doença e do próprio
tratamento, favorecendo melhoria na qualidade de vida desses pacientes.
De acordo com Carneiro (et al, 2013), a vulnerabilidade impõe a perda de poder
e a consequente diminuição do controle das situações. Significa que a pessoa passa a ser
controlada por, ao invés de controlar, desencadeando sentimento e sensação de
impotência, incompetência e medo. Ao adoecer, a pessoa não é apenas vulnerável, mas
suscetível a um possível agravamento. Assim, a incapacidade física, psíquica ou
intelectual constitui um aspecto da vulnerabilidade, o qual caracterizaria a situação de
dependência e diminuição do poder de decisão.
Para Silva (2006), a autonomia humana significa buscar a compreensão profunda
da sua liberdade. Só quando somos capazes de interpretar a vida em sua manifestação
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plena é que podemos trazer da vida sua vitalidade criativa e libertadora, ou seja, não
existe autonomia já determinada e imediata, ela é sempre uma conquista, está ligada às
condições socioexistenciais do modo de ser no mundo. Na concepção deste autor,
inexiste uma autonomia absoluta, ela é sempre mediada pelo mundo da vida em suas
múltiplas experiências históricas do viver.
Desta forma, é importante que os profissionais de saúde compreendam as
variadas dimensões que permeiam o processo de viver e ser saudável: biológica, social,
cultural e subjetiva (MELO et al, 2011). Isso porque, as questões inerentes à saúde e à
doença devem ser pensadas a partir dos diversos contextos socioculturais que envolvem
as pessoas, buscando integrar os saberes e as práticas dos pacientess com o
conhecimento científico que norteia as práticas dos profissionais de saúde.
Para Leininger (2006), o processo saúde-doença é influenciado pela cultura e, no
desenvolvimento de ações congruentes há que se considerar as diferenças entre a cultura
profissional e pessoal de todos os envolvidos no cuidado. Analisar o contexto cultural
do pacientes é necessário visando identificar as aproximações entre cuidado popular e
profissional, para que este ocorra a partir de uma realidade específica, com mais
qualidade de forma a se obter o compartilhamento dos saberes.
Ao considerar a realidade e a cultura, emerge a importância do cuidado cultural
congruente que envolve o encontro entre o sistema de saúde popular e o profissional de
saúde. O sistema popular de saúde é aquele que abarca os conhecimentos e práticas
desenvolvidos pela família, vizinhos, comunidade e tem um significado muito grande,
pois é aprendido e transmitido de geração em geração (LEININGER, 2006).
Já o sistema profissional de saúde é desenvolvido por profissionais que oferecem
serviços de cuidado ou de cura organizados. Ao interagir com os pacientes, a
enfermagem deve usar ações de cuidado de forma a preservá-las, negociá-las ou
repadronizá-las, sempre em busca do cuidado cultural congruente. Tais ações
organizadas e harmonizadas objetivam o bem-estar e a autonomia do paciente e do
profissional, evitando a imposição cultural (LEININGER, 2006).
Assim, a prática do cuidar pode ser compreendida para além de procedimentos
técnicos e, conhecer o modo de viver do ser cuidado pode fornecer subsídios que
favorecem a reflexão, a autonomia e a independência para a tomada de decisão dos
indivíduos. Além disso, a articulação do conhecimento popular e científico possibilita
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que o enfermeiro juntamente com o paciente decida sobre a forma de cuidado, que seja
significativo para ambos.
Nessa perspectiva, no estudo desenvolvido no curso de mestrado sobre os
“saberes e práticas de pacientes no cuidado com feridas”, um dos achados diz respeito
ao poder do profissional da saúde, em que os pacientes entendiam que o saber e o
conhecimento são prerrogativas próprias desses profissionais e, embora conhecessem
formas alternativas de cuidado com a ferida, negavam utilizá-las por não estarem
prescritas pelos médicos. Assim, embora alguns pacientes tenham relatado o uso de
práticas alternativas no cuidado com feridas e outros problemas de saúde, os mesmos
mostravam-se receosos de serem impedidos de pegar o material na unidade para fazer o
curativo (CHIBANTE, 2014).
Com isso, o ponto de partida para a autonomia do sujeito é reconhecê-lo como
protagonista do próprio cuidado, entendendo o mesmo como foco central do cuidado,
mediante estratégias que permitam o avançar da consciência ingênua, caracterizada pela
passividade, para a consciência crítica e reflexiva, capaz de fazer com que o sujeito se
coloque em posição questionadora, participativa e ativa, optando e escolhendo o melhor
para si de forma a desenvolver, gradativamente, a capacidade e independência quanto ao
próprio cuidado (FREIRE, 2001).
Então, cabe aos profissionais da saúde, em especial os enfermeiros, conhecer e
estabelecer intervenções para além do tratamento de doenças, com ações efetivas que
possibilitem a conquista do bem-estar e autonomia dos pacientes, mediante
implementação de um cuidado que articule saberes e práticas entre quem cuida e é
cuidado no cenário das instituições, em uma perspectiva integral de saúde, pautada em
um olhar diferenciado que busque a integralidade e a participação dos sujeitos,
respeitando seus limites e possibilidades, e sua autonomia para o autocuidado.
Nesse sentido, pensar na pessoa com doença crônica hospitalizada requer uma
reflexão também sobre os elementos culturais e subjetivos sensíveis ao contexto em que
transcorre o adoecimento os quais devem ser considerados para o desenvolvimento e
planejamento das práticas dos profissionais para esses pacientes em uma perspectiva
integral e de qualidade.
Isso porque, segundo a OPAS (2015, p. 18-23), uma atenção à saúde de má
qualidade e fragmentada acarreta complicações, readmissões hospitalares, declínio
funcional e aumento da dependência principalmente em pacientes com doenças crônicas
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para as quais a coordenação da atenção é essencial. Para isso, propõe um modelo de
cuidados crônicos que se concentra na relação entre pacientes motivados e informados e
equipes de saúde proativas e preparadas, e isso requer um sistema de saúde organizado
de maneira apropriada e conectado aos recursos na comunidade em geral.
A Tabela 1 apresenta um resumo dos atributos necessários para o manejo ideal
das DCNT. A atenção deve ser integrada em termos de tempo, espaço e condições. É
preciso que os membros da equipe de saúde colaborem entre si e com os pacientes e
suas famílias para desenvolver metas de tratamento, planos e estratégias de
implementação centradas nas necessidades, nos valores e nas preferências do paciente.

Tabela 1- Atributos da Atenção Efetiva às Condições Crônicas
ATENÇÃO OBSOLETA

ATENÇÃO EFETIVA

 Centrada na doença

 Centrada no paciente

 Baseada na atenção especializada/

 Baseado na Atenção Primária à

hospitalar
 Ênfase em pacientes individuais

Saúde
 Ênfase

nas

necessidades

da

população
 Reativa, guiada por sintomas

 Proativa, planejada

 Ênfase no tratamento

 Ênfase na prevenção

Fonte: OPAS, 2015

Com isso, o manejo de doenças crônicas é mais efetivo quando pacientes e
profissionais da saúde são parceiros iguais e ambos são especialistas em seus próprios
domínios: os profissionais no que diz respeito ao manejo clínico da condição, e os
pacientes no tocante à experiência com a enfermidade, necessidades e preferências. É
importante que a equipe de saúde mobilize os pacientes no tocante a sua participação na
tomada de decisão, melhorando a adesão aos planos de tratamento e medicamentoso,
bem como de diversos outros resultados relativos à saúde.
À luz dessas considerações, esse estudo traz como pressuposto que durante a
hospitalização do paciente com DCNT a sua autonomia para o autocuidado é pouco
incentivada no processo de cuidar da enfermagem e que o paciente deve ser o centro do
cuidado e o enfermeiro o elemento facilitador no processo de conscientização quanto ao
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autocuidado, mediante ações que possam contribuir para transformar os processos
individuais e coletivos de tomada de decisão e desenvolvimento da autonomia.

OBJETIVOS
 Objetivo Geral: Discutir o cuidado de enfermagem centrado no paciente com
DCNT, como suporte e incentivo à autonomia para o autocuidado no âmbito da
atenção hospitalar
Objetivos específicos:
 Descrever o processo de cuidar da equipe de enfermagem aos pacientes com
DCNT hospitalizados em enfermaria de clínica médica
 Identificar a concepção de autonomia de pacientes hospitalizados com DCNT e
da equipe de enfermagem que atua em enfermaria de clínica médica

JUSTIFICATIVA
As doenças crônicas constituem problema de saúde de grande magnitude,
correspondendo a 72% das causas de mortes. Hoje, são responsáveis por 60% de todo o
ônus decorrente de doenças no mundo. No ano de 2020, serão responsáveis por 80% da
carga de doença dos países em desenvolvimento (BRASIL, 2012).
De acordo com o Ministério da Saúde (2006), por serem doenças de longa
duração, as DCNT são as que mais demandam ações, procedimentos e serviços de
saúde. Aproximadamente 7,5 bilhões/ano são gastos com as doenças crônicas, sendo
denominados custos diretos mediante a realização de estimativas das internações e
atendimentos ambulatoriais.
Alguns fatores predispõem às doenças crônicas, tais como a dieta, os hábitos,
estilos de vida e o sedentarismo. Esses fatores somados a carência de conhecimento da
população acarretam um aumento no número de pessoas acometidas por DCNT.
Diante disso, Silva (2010) diz que é preciso investir em ações educativas
voltadas para aos pacientes a fim de contribuir com a adaptação à doença, cooperar com
o seguimento da terapêutica, como também aprender a agir diante de alguma
complicação. Além disso, é importante que os pacientes com DCNT conscientizem-se
acerca da importância da realização do autocuidado e cuidado de si a fim de evitar
complicações que tendem a levar a necessidade da hospitalização.
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A OMS (2003) propõe o modelo de cuidados inovadores para condições
crônicas baseado em uma tríade, que se encontra no centro do modelo formado pelo
paciente e pelos familiares, pelo grupo de apoio da comunidade e pela equipe de
atenção a saúde. A enfermagem integra a equipe de saúde e disponibiliza seu processo
de cuidar de diferentes formas para o enfrentamento das condições crônicas. O
autocuidado é destacado nesse modelo como importante estratégia de enfrentamento
que “possibilita as pessoas a cuidarem de si mesmas com o auxílio de informações e
materiais educacionais criteriosamente elaborados, incluindo assessoramento por meio
de serviços on line ou de televisão digital”.
O autocuidado diz respeito às disposições e atitudes que influenciam as
capacidades e comportamentos da pessoa para lidar com as mudanças que ocorrem ao
longo da vida, sendo um fator intrínseco a cada ser humano. Neste contexto, a
capacidade de autocuidado é considerada a capacidade do indivíduo cuidar de si próprio
e depende da sua intenção. Esta postura está intimamente relacionada com a
consciencialização da pessoa dependente, da necessidade de modificar os seus
comportamentos face às exigências do autocuidado, de modo a reconstruir a autonomia,
cumprindo todo o seu potencial de recuperação, após um evento gerador de dependência
(MACIEL, 2013).
Nesse sentido, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças
Crônicas Não Transmissíveis, foi criado com o objetivo de promover o
desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas,
sustentáveis e baseadas em evidência para a prevenção, o controle e o cuidado das
DCNT e seus fatores de risco, tendo como eixo o cuidado integral (BRASIL, 2012).
A organização da atenção e da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) ainda
hoje se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas
clínicas, existindo incoerência entre a oferta de serviços e as necessidades de atenção. O
modelo de atenção não tem acompanhado a mudança no perfil epidemiológico da
população, na qual há ascensão das doenças crônicas, mostrando-se inadequado para
enfrentar os desafios postos por essa situação de saúde (MENDES, 2011; BRASIL,
2010).
Para Malta e Merhy (2010), o cuidado de usuários com doenças crônicas deve se
dar de forma integral. O modelo vigente, que utiliza propostas de cuidado formatadas a
priori, não tem obtido sucesso em suas condutas por não conseguir chegar ao singular
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de cada indivíduo e por impor olhares e fazeres que nada tem a ver com o usuário real,
que está necessitando de atenção e cuidado.
Dessa maneira, a formação de redes integradas e regionalizadas de atenção à
saúde tem se mostrado como forma de organização de sistemas de saúde eficaz para
responder a alguns dos desafios estruturais e epidemiológicos, trazendo melhores
resultados para os indicadores de saúde (OPAS; OMS, 2008).
Com isso, uma das principais iniciativas que direcionaram as ações do
Ministério da Saúde foi a publicação da Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010,
que estabelece diretrizes para a estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) como
estratégia para superar a fragmentação da atenção e gestão nas regiões de saúde e
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, com vistas a assegurar ao
usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e eficiência
(BRASIL, 2012).
As Redes de Atenção à Saúde (RAS, 2010), constituem-se em arranjos
organizativos formados por ações e serviços de saúde, com diferentes configurações
tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base
territorial, e tem diversos atributos, entre eles, destaca-se: a atenção básica estruturada
como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída de
equipe multidisciplinar que cobre toda população, integrando, coordenando o cuidado e
atendendo às suas necessidades de saúde.
Na estrutura da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, a Atenção
Básica à Saúde (ABS) tem caráter estratégico por ser o ponto de atenção com maior
capilaridade e potencial para identificar as necessidades de saúde da população e
realizar a estratificação de riscos que subsidiará a organização do cuidado em toda a
rede. É responsável também por realizar ações de promoção e de proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e
manutenção da saúde para a maior parte da população (BRASIL, 2011).
Desse modo, o desenvolvimento do cuidado integral à saúde que impacte na
situação de saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de
saúde das coletividades passa por um papel central da ABS, de modo articulado com os
demais pontos de atenção da saúde, como a rede ambulatorial e hospitalar.
O papel da atenção ambulatorial e hospitalar no cuidado às pessoas com doenças
crônicas deve ser complementar e integrado à atenção básica, superando a atuação
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fragmentada e isolada. Para tanto, é necessário que a oferta de serviços por esses pontos
de atenção seja planejada a partir do ordenamento da RAS pela ABS. No caso da
relação entre os profissionais da atenção básica e a equipe multiprofissional, é
fundamental que o cuidado seja coordenado pelos profissionais da atenção básica
(MENDES, 2012; BRASIL, 2011).
De acordo com as diretrizes para a implementação da RAS, é necessária uma
mudança no modelo hegemônico do SUS, que é centrado na doença e, em especial, no
atendimento à demanda espontânea e na agudização das doenças crônicas. Então, a
implantação da RAS exige uma intervenção concomitante sobre as doenças agudas e
crônicas, em uma organização que construa a intersetorialidade para a promoção da
saúde, contemple a integralidade dos saberes, considere as vulnerabilidades de grupos
ou populações e suas necessidades, qualificando e fortalecendo as ações sobre as
doenças crônicas (BRASIL, 2010).

RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Com o desenvolvimento deste estudo espera-se descrever como os profissionais
da saúde, em especial a equipe de enfermagem, desenvolvem o cuidado aos pacientes
hospitalizados com doenças crônicas, buscando analisar a autonomia para o autocuidado
desses pacientes. Uma vez que o cuidado desenvolvido no âmbito hospitalar ainda é
fragmentado e centrado na cura da doença, pretende-se, porém, que este cuidado seja
centrado na pessoa, com as suas expectativas, experiências, saberes e práticas e com
valores atribuídos ao processo saúde-doença.
Para a pesquisa, espera-se que os resultados desse estudo contribuam nos
debates na perspectiva do cuidado centrado na pessoa, de forma que o cuidado integral e
a abordagem holística dos pacientes, juntamente com a diversidade cultural sejam mais
explorados e discutidos ao longo da formação e qualificação profissional, focalizando
mais ações para o cuidado com a saúde.
Além disso, a divulgação sobre o tema pode colaborar para que os serviços de
saúde, juntamente com o enfermeiro e a sua equipe, tenham a oportunidade de
desenvolver práticas de educação em saúde, de forma que o enfermeiro assuma seu
papel como elemento facilitador no processo de conscientização quanto a autonomia
para autocuidado do paciente que procura o atendimento na rede hospitalar.
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Com relação ao ensino, pretende-se que os estudantes compreendam que o
cuidado implementado ao paciente com DCNT não deve ser baseado na relação de
dependência em relação ao profissional com foco na doença, mas em um modelo de
saúde focado e centrado na pessoa, incentivando este paciente na tomada de decisão e
na gestão da autonomia para o autocuidado.
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA
O Modelo Biomédico
De acordo com Boaventura (1987), o modelo de ciência dominante é o de
racionalidade científica. Constituiu-se a partir da Revolução Científica do século XVI e
desenvolveu-se, primeiramente, tendo como base as ciências naturais. Apenas no século
XIX estendeu-se às ciências sociais emergentes, tornando-se um modelo global.
O modelo em questão admite uma variedade interna considerável, mas não
tolera o senso comum e as humanidades ou estudos humanísticos (estudos históricos,
filológicos, jurídicos, literários, filosóficos e teológicos). Ademais, como modelo global
que é, o modelo da racionalidade científica é totalitário, uma vez que nega o caráter
racional a todas as formas de conhecimento que não seguirem seus princípios
epistemológicos e suas regras metodológicas (SANTOS, 2010).
A maior mudança na história da medicina ocidental ocorreu com a revolução
cartesiana. Antes de Descartes, a maioria dos terapeutas atentava para a interação de
corpo e alma, e tratava seus pacientes no contexto de seu meio ambiente social e
espiritual. Assim como sua visão de mundo mudou com o correr do tempo, o mesmo
aconteceu com suas concepções de doença e seus métodos de tratamento, mas eles
costumavam considerar o paciente como um todo (CAPRA, 1997).
A filosofia de Descartes alterou profundamente essa situação. Sua rigorosa
divisão entre corpo e mente levou os médicos a se concentrarem na máquina corporal e
a negligenciarem os aspectos psicológicos, sociais e ambientais da doença. Do século
XVII em diante, o progresso na medicina acompanhou de perto o desenvolvimento
ocorrido na biologia e nas outras ciências sociais. Quando a perspectiva da ciência
biomédica se transferiu do estudo dos órgãos corporais e suas funções para o das células
e, finalmente, para o das moléculas, o estudo do fenômeno da cura foi progressivamente
negligenciado, e os médicos passaram a achar cada vez mais difícil lidar com a
interdependência de corpo e mente (CAPRA, 1997).
A partir do século XIX, com o avanço da microbiologia, por meio das
descobertas de Pasteur, foram definidas as causas para as doenças, desde então, o
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aspecto biológico tem recebido destaque. Portanto, é notável que o modelo de
assistência dominante nessa época era o curativo, baseado numa concepção biologicista
e mecanicista do ser humano (SILVA, 2006).
Além disso, a ideia de uma doença ser causada por um único fator estava em
perfeita concordância com a concepção cartesiana dos organismos vivos como sendo
máquinas cujo desarranjo pode ser imputado ao mau funcionamento de um único
mecanismo (CAPRA, 1997).
Nesta concepção, a doença é vista como um problema individual, sendo a cura
uma questão de mera intervenção mecânica no nível biológico, desconsiderando as
relações estabelecidas pelo indivíduo com o mundo, suas dificuldades, crenças, relação
social, condições de vida, trabalho e os seus saberes e práticas.
De acordo com Santos (2010), as leis da ciência moderna são um tipo de causa
formal aristotélica, na medida em que privilegia o como funciona em detrimento de qual
o agente ou qual o fim das coisas. É nesse ponto que o conhecimento científico rompe
com o senso comum, uma vez que nele a causa e a intenção convivem
harmoniosamente, enquanto naquele a determinação da causa formal é obtida por meio
da expulsão da intenção.
O empirismo influenciou e ainda influencia a medicina. No entanto, no século
XIX se fortalece a biologia científica, sem influência externa da filosofia. Assim, aflora
a patologia celular, a fisiologia, a bacteriologia e o desenvolvimento de pesquisas.
Passa, dessa forma, a medicina de ciência empírica para ciência experimental. A
medicina moderna direciona sua atuação para o corpo, a doença, na busca de um estado
biológico normal, exigindo, desse modo, alta tecnologia e custos elevados (BACKES et
al, 2009).
O Modelo Biomédico foi descrito por Capra (1997, p. 105) em seu livro
intitulado “Ponto de mutação”, em que definiu que:

A influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento médico
resultou no chamado modelo biomédico, que constitui o alicerce
conceitual da moderna medicina científica. Onde o corpo humano é
considerado uma máquina que pode ser analisada em termos de suas
peças; a doença é vista como um mau funcionamento dos mecanismos
biológicos, que são estudados do ponto de vista da biologia celular e
molecular; o papel dos médicos é intervir, física ou quimicamente,
para consertar o defeito no funcionamento de um específico
mecanismo enguiçado.
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Desse modo, este modelo consiste em três premissas: o corpo é uma máquina, a
doença é a consequência de uma avaria em alguma de suas peças e a tarefa do médico é
a de consertá-la. Com isso, é que se determinou a prática médica atual, a organização da
assistência à saúde e a formação dos profissionais da saúde (SILVA JÚNIOR, 1998).
Historicamente, a ciência biomédica tem suas raízes no positivismo, com ênfase
no método empírico para se chegar ao conhecimento, na linguagem matemática para
traduzir e transmitir o conhecimento e na crença da neutralidade da ciência. A sua
racionalidade baseia-se em um caráter generalizante, mecanicista e analítico:
generalizante porque se propõe a produzir modelos de validade universal e leis de
aplicação geral, não se ocupando de casos individuais; mecanicista porque seus modelos
tendem a naturalizar o corpo humano como uma gigantesca máquina, compreendido por
uma causalidade linear e possível de ser traduzida em mecanismos; e analítica porque a
abordagem teórica e universal adotada para a elucidação das “leis gerais” sobre o
funcionamento da “máquina humana” pressupõe o isolamento de partes e que o
funcionamento do todo é dado pela soma das partes (MORAES, 2012; CAMARGO,
2005).
Entretanto, na obra “Um discurso sobre as ciências”, o autor fala sobre os sinais
de crise do paradigma dominante, propondo um “paradigma de um conhecimento
prudente para uma vida decente”, o qual não é apenas um paradigma científico de
conhecimento prudente, mas também um paradigma social de vida decente, tendo em
vista que a revolução científica ocorre em uma sociedade revolucionada pela ciência
(SANTOS, 2010, p. 7).
Para Capra (1997), o conceito de saúde, tal como o conceito de vida, não pode
ser definido com precisão. Os dois estão, de fato, intimamente relacionados. O que se
entende por saúde depende da concepção que se possua do organismo vivo e de sua
relação com o meio ambiente. Como essa concepção muda de uma cultura para outra, e
de uma era para outra, as noções de saúde também mudam.
Ainda de acordo com Capra (1997), o problema central da assistência
contemporânea à saúde é o conceito biomédico de doença, de acordo com o qual as
doenças são entidades bem definidas que envolvem mudanças estruturais em nível
celular e têm raízes causais únicas. O modelo biomédico deixa margem a várias
espécies de fatores causativos, mas a tendência dos pesquisadores é aderir à doutrina de
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"uma doença, uma causa". O principal erro desta abordagem é a confusão entre
processos patológicos e origens das doenças.
Nesse sentido, no que se refere à prática biomédica, além da determinação
biológica, haveria uma normatização vertical, segundo a qual o médico seria detentor do
conhecimento e o paciente visto de forma fragmentada e sem autonomia, sem voz ativa
no processo decisório de sua própria propedêutica e terapêutica. Desse modo, a prática
médica costuma ser prescritiva e autoritária, com predominância de uma visão restrita e
curativa das doenças (MORAES, 2012; BARROS, 2002).
Esta prática foi observada nos resultados da dissertação “saberes e práticas de
pacientes no cuidado com feridas: implicações para a enfermagem”, em que foi
identificado nas falas dos pacientes, o poder do profissional ao relatarem que só usam
determinada medicação de acordo com o que o médico prescreve, uma vez que na
opinião desses pacientes o saber e o conhecimento são características próprias do
profissional da saúde (CHIBANTE, 2014).
Quando se leva em conta a relação saúde/cultura, deve-se pensar não apenas no
modelo biomédico, cujo enfoque é a biologia humana e a fisiopatologia, que vê a
doença como um processo biológico. Nesse sentido, as discussões mais recentes na
antropologia questionam o modelo biomédico e concebem a saúde e a doença como
processos psicobiológicos e socioculturais. Nessa abordagem, a doença não é vista
como um processo apenas biológico/corporal, mas também como o resultado do
contexto cultural e a experiência subjetiva de aflição (BACKES et al, 2009).
De acordo com Geertz (1989), a cultura é entendida por conjuntos de
significados transmitidos e incorporados sob a forma de símbolos que fornecem
modelos “de” e modelos “para” a construção de realidades, isto é, assumem o caráter de
padrões, normas que orientam ações e representações.
Para Fava (2012), a cultura é expressa na interação social, em que os atores
comunicam e negociam os significados. Para compreender o seu papel, deve-se
considerar o contexto no qual o homem se insere, ou seja, as dimensões históricas,
sociais, econômicas e políticas.
Entretanto, para Minayo (2008), a cultura não é apenas um lugar subjetivo, ela
constitui o lócus onde se articulam os conflitos e as concessões, as tradições e as
mudanças e onde tudo ganha sentido, uma vez que nunca há nada humano sem
significado e sem apenas uma explicação para os fenômenos.
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De acordo com esses pressupostos, a cultura não deve ser entendida como uma
unidade estanque de valores, crenças, normas e práticas, mas:

Um conjunto de elementos que medeiam e qualificam qualquer
atividade física ou mental, que não seja determinada pela biologia, e
que seja compartilhada por diferentes membros de um grupo social.
Trata-se de elementos sobre os quais os atores sociais constroem
significados para as ações e interações sociais concretas e temporais,
assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições e
seus modelos operativos (LANGDON; WIIK, 2010, p. 175).

Diante disso, a antropologia é considerada uma ciência da diferença e da
diversidade, que permite desenvolver uma perspectiva crítica frente às “nossas”
verdades mais fundamentais, favorecendo a construção de uma nova abordagem. Ela
preocupa-se em estudar as características dos homens em sociedade, com foco na
cultura, com os seus sistemas de símbolos, ideias e significados, o que propicia a
compreensão do comportamento do ser humano de uma forma ampla, levando em
consideração as diversas dimensões da vida (FLAVA, 2012).
Então, fundamentado nos referenciais da antropologia, compreende-se que a
doença não pode ser considerada como um simples processo patológico no sentido
biomédico. Ela é um processo dinâmico que requer interpretação e ação do meio
sociocultural, o que implica uma constante negociação de significados na busca pelo
tratamento e pela cura (LANGDON, 1994; UCHOA; VIDAL, 1994).
No século passado identificou-se as primeiras manifestações negativas no
interior da medicina sobre a forma em que esta se achava constituída, privilegiando-se a
doença e não o doente. Foram trazidos à tona a necessidade de se resgatar a relação
humanizada entre médico-paciente e direcionar a escuta terapêutica não só para os
relatos objetivos da doença, mas para todos os aspectos psicológicos que permeiam o
adoecer (GUEDES; NOGUEIRA; CAMARGO JR, 2006).
Outrossim, verificou-se no campo da saúde coletiva a emergência de novas
abordagens para se pensar o adoecimento, tais como a clínica ampliada, a humanização
do atendimento, as discussões sobre a integralidade das ações de saúde e a produção do
cuidado com vistas à transformação do modelo tecno-assistencial. Concomitantemente a
estas propostas tem-se observado nos últimos anos uma crescente aceitação das práticas
integrativas (NOGUEIRA, 2003).
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De acordo com Luz (2003), a prática biomédica apresenta impasses,
considerando uma crise nas suas dimensões ética, política, pedagógica e social. Desde o
surgimento da racionalidade médica moderna, vem se consolidando o projeto de situar o
saber e a prática médica no interior do modelo das ciências naturais. Com isso, a
medicina faz sua opção pela naturalização de seu objeto através do processo de
objetivação, ou seja, o de fazer surgir a objetividade da doença, com a exclusão da
subjetividade e a construção de generalidades.
Entretanto, o processo de negação da singularidade coloca em cheque a proposta
de uma assistência abrangente, que se destina a levar em consideração as múltiplas faces
do indivíduo. O sujeito internado perde sua identidade, sua historicidade e toda a cadeia
simbólica que o cerceia, através de práticas verticais e discursos atravessados pelas
bases de poder de uma medicina essencialmente organicista, predominante no lócus do
hospital (BARROS; GONDIM, 2014).
Cabe destacar que o processo de adoecimento se constitui em uma experiência
individual, uma vez que emerge do mundo subjetivo sob a influência sociocultural, o
que leva às pessoas a se envolverem mais ou menos em comportamentos de risco.
De acordo com Bagrichevsky et al. (2006), o comportamento de risco não se
refere apenas a escolhas pessoais equivocadas, envolve também o contexto
macroeconômico e político, as dimensões subjetivas dos determinantes sociais do
processo saúde-doença, a influência da cultura e do cuidado em saúde.
Nesse sentido, o risco não é mais externo ao indivíduo, mas se inscreve com ele
num complexo único de múltiplas dimensões, biológica, social e cultural. Há de se
considerar que o risco não é um fenômeno estático e objetivo, mas é constantemente
construído e negociado como parte de uma rede de interações sociais e de construção de
sentidos (CARVALHO, 2004).

Paradigmas Norteadores das Práticas em Saúde: Racionalidades Médicas (RM)
Segundo Luz (2003), as crescentes desigualdades sociais levam à crise sanitária
atual, com: o aumento de violência e do consumo de drogas, ressurgimento de velhas
doenças, com as novas epidemias, aumento das doenças crônico-degenerativas, além de
um mal-estar coletivo caracterizado por dores difusas, depressão, ansiedade, síndrome
de pânico etc. É, neste contexto, que as práticas de saúde representam um campo de
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transformações que se estabelece com a construção simbólica de novos sentidos e
significados em saúde, calcados em ações concretas.
De acordo com Luz (2000), paradigmas de pensamento orientam, embora nem
sempre de modo consciente, as práticas na ação concreta, na vivência dos participantes
e nas relações existentes no desenrolar do processo de observação, interpretação e
análise das práticas. Dois paradigmas se destacam atualmente: o paradigma
clássico/moderno, biomecânico, e o paradigma vitalista, ou da vitalidade.
O paradigma clássico/moderno confere valor à ciência e à biomedicina.
Reproduz concepções hegemônicas dos saberes fragmentários e especializados das
disciplinas que operam com a cisão natureza/cultura, objeto e sujeito, corpo e mente.
Orienta a racionalidade médica calcada na contraposição de normalidade e patologia, e
está propenso a reproduzir a medicina mais como ciência do que como arte (LUZ,
2000).
Já o paradigma da vitalidade valoriza o vigor, a força e a beleza. Opera com as
concepções de integralidade e de vitalidade. Enfatiza os resultados das práticas de saúde
muito mais que o método e, por isso, orienta práticas não terapêuticas, realizadas por
profissionais mais “humanizados”, isto é, voltados mais para o atendimento dos
sujeitos, não necessariamente graduados na área de saúde, e por praticantes, que não são
forçosamente doentes. Este paradigma é calcado na ideia de totalidade e de princípio
vital, e lida com valores ligados à saúde, como comedimento ou contenção, e com
representações positivas de equilíbrio e harmonia do “todo” do sujeito (LUZ, 2003).
Nesse sentido, as questões de saúde atuais exigem, para enfrentá-las, não apenas
políticas públicas infraestruturas, ligadas ao saneamento e à educação, como também
modelos médicos pouco custosos, que possam assegurar práticas adequadas de
promoção e recuperação da saúde. Tais modelos, supõem uma visão mais globalizante e
integrada da saúde dos cidadãos, atendendo-os com o que se designa comumente de
modelo de atenção primária à saúde.
A terapêutica desenvolvida com base no modelo biomédico tem alcançado
resultados incontestáveis na prevenção e controle de infecções, através de vacinas e
antibióticos; no controle de processos crônico-degenerativos, largamente vinculados a
condições e estilos de vida; e também na resposta a situações de urgência e emergência,
como traumas ou colapsos de órgãos ou funções orgânicas específicas. Entretanto, esta

30

terapêutica também está associada a efeitos iatrogênicos, em níveis biológico e social,
com expressivos riscos para a saúde humana (NASCIMENTO; NOGUEIRA, 2014).
Os movimentos de contracultura, de tendência antitecnológica, expressaram o
fortalecimento do discurso em favor da preservação e valorização da natureza, e
propiciaram o desenvolvimento de noções e conceitos ligados à ecologia. Na área da
saúde, tais movimentos deram espaço a uma proposta ativa de promoção da saúde (ao
invés de apenas combater doenças), e a um conjunto de sistemas terapêuticos e práticas
de medicação e cuidados tendentes ao naturismo. O naturismo significava, nesse caso,
“não apenas a rejeição da medicina especializada e tecnificada, por invasiva e
iatrogênica, portanto antinatural, mas também a afirmação da “força curativa da
natureza” e da eficácia das terapêuticas dela provenientes” (LUZ, 1996, p. 274).
No campo específico da saúde, a Conferência Internacional de Alma-Ata (1978)
afirmou os cuidados primários como elemento-chave para se chegar a um nível
aceitável de saúde. Ao defender a realização de medidas sanitárias e sociais, preconizou
a legitimação de práticas tradicionais, alternativas ou complementares. A I Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde (1986) entendeu que não apenas os fatores
biológicos, mas também os políticos, econômicos, sociais, culturais, de meio ambiente e
de conduta podem intervir a favor ou contra a saúde, e defendeu que os serviços de
saúde adotem “uma postura abrangente, que perceba e respeite as peculiaridades
culturais”.
No Brasil, foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente (1981), onde se
defendeu a utilização racional dos recursos ambientais em condições propícias à saúde e
à qualidade de vida. O relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986)
propôs “a introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos
serviços de saúde, possibilitando ao usuário o direito democrático de escolher a
terapêutica preferida”. O texto constitucional de criação do Sistema Único de Saúde
(SUS) afirma o “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas” e
a participação da comunidade.
Quanto às práticas sociais, os anos de 1970 e principalmente os de 1980
trouxeram um aumento da demanda por outras formas de bens e serviços de saúde, entre
amplos setores das populações urbanas. Ao lado da importação de antigos sistemas
médicos orientais, como a medicina ayurvédica e a tradicional chinesa, observou-se a
reabilitação de terapêuticas populares, como as xamânicas ou as ligadas às religiões
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afro-indígenas. A homeopatia foi retomada como medicina alternativa. Junto a ela, sob
a denominação de terapias alternativas, tradicionais, holísticas, integrais, naturais,
doces, energéticas ou complementares, diversas formas de cuidado conquistavam
expressão no campo da saúde (LUZ, 1997).
Neste contexto, um grupo de pesquisadores elaborou, no início da década de
1990, o projeto Racionalidades Médicas (RM), no Instituto de Medicina Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – IMS/UERJ, com o objetivo de estudar
sistemas médicos complexos e terapêuticas tradicionais e complementares (LUZ;
BARROS, 2012).
A categoria RM foi construída em perspectiva tendencial histórica, ao estilo de
um tipo ideal segundo o sociólogo Max Weber (1864-1920). Sua aplicação permitiu
constatar a presença, com maior ou menor grau de explicitação teórica, de traços ou
dimensões fundamentais dos sistemas médicos estudados. Dimensões estas que nunca
chegam a se realizar de forma acabada, por terem a capacidade de serem modificadas
historicamente pela ação dos agentes sociais. Trata-se de cinco dimensões básicas,
estruturadas em termos teóricos, práticos e simbólicos, conforme a seguir (LUZ, 2005):

1. Morfologia humana (na biomedicina, anatomia), que define a estrutura e a forma de
organização do corpo;
2. Dinâmica vital humana (na biomedicina, fisiologia), que define o movimento da
vitalidade, seu equilíbrio ou desequilíbrio no corpo, suas origens ou causas;
3. Doutrina médica, que define, em cada sistema, o que é o processo saúde-doença, o
que é a doença ou adoecimento, em suas origens ou causas, o que é passível de tratar ou
curar (na biomedicina, o que pertence ou não à clínica);
4. Sistema de diagnose, pelo qual se determina se há ou não um processo mórbido, sua
natureza, fase e evolução provável, origem ou causa;
5. Sistema terapêutico, pelo qual se determinam as formas de intervenção adequadas a
cada processo mórbido (ou doença) identificado pela diagnose.
Ao final da primeira fase da pesquisa, constatou-se a presença de uma sexta
dimensão,

que

embasa

teórica

e

simbolicamente

as

outras

cinco,

denominada cosmologia. A visão cosmológica da biomedicina está sustentada na física
clássica newtoniana e na metáfora cartesiana do corpo como máquina direcionada pela
mente. Nas medicinas ayurvédica e tradicional chinesa, a cosmologia está enraizada em
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filosofias religiosas, como o conhecimento védico na Índia e o taoismo chinês (LUZ;
BARROS, 2012).
A segunda fase do projeto RM (1994), desenvolvida junto a profissionais e
usuários de serviços de saúde da rede pública do município do Rio de Janeiro, foram
analisados representações e sentidos atribuídos à doença, saúde, tratamento, cura, corpo,
relação corpo-mente, entre outros, de médicos ou terapeutas e de pacientes sobre três
racionalidades médicas: biomedicina, homeopatia e medicina tradicional chinesa. Em
1997, iniciou-se a terceira fase do projeto RM, que destacou a diferença ou dualidade
existente entre racionalidades médicas e práticas terapêuticas integrativas.
A proposição da categoria RM e a expressiva produção e repercussão de estudos
que a utilizam como ferramenta analítica vieram a fomentar o debate acadêmico, no
âmbito da pesquisa e também do ensino em saúde. Ao lado disto, a categoria e os
estudos em RM, utilizados com uma perspectiva política na afirmação da legitimidade
de diferentes racionalidades e práticas em saúde, passaram a informar o debate entre
profissionais e gestores sobre a legitimação, institucionalização e legalização de
diferentes

sistemas

médicos

complexos

e

terapêuticas

complementares

(NASCIMENTO, 2006).
Diante disso, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC), editada em 2006, adotou a expressão “sistemas médicos complexos”,
associando-a aos estudos do projeto RM através da referência direta a algumas de suas
publicações. Através da PNPIC, o Ministério da Saúde passou a preconizar a
implementação da Medicina Tradicional Chinesa (MTC/Acupuntura), Homeopatia e
Medicina Antroposófica no Sistema Único de Saúde. Entre as práticas terapêuticas, são
contempladas as plantas medicinais e fitoterapia, o termalismo social-crenoterapia,
como também um conjunto de modalidades terapêuticas na abordagem específica da
MTC: lian gong, chi gong, tui-na, tai-chi-chuan, plantas medicinais, orientação
alimentar e meditação.
Nesse sentido, a categoria RM tem se constituído um instrumento importante no
processo de legitimação de medicinas e práticas de orientação vitalista e de sua
integração nos serviços públicos brasileiros, de forma integrativa e complementar.
Como consequência, os estudos em RM passaram a fornecer subsídios à produção de
normas e, mais tarde, legislação específica sobre as medicinas e práticas terapêuticas
que partilham o paradigma vitalista, em níveis municipal, estadual e nacional.
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Processo saúde-doença
Apesar de todos os conceitos estabelecidos sobre saúde e doença, sabe-se que
eles, ao longo dos anos, têm sido compreendidos ou enfrentados de acordo com as
diversas formas de existir das sociedades, expressas nas diferentes culturas e formas de
organização.
De acordo com Lourenço (et al, 2012), separar o binômio saúde-doença passa a
ser uma prática necessária e emergente na atualidade. Ao contrário da doença, em
relação à saúde torna-se difícil propor uma definição de senso comum ao longo da
história. A trajetória da humanidade é acompanhada também pelo desenvolvimento e
construção do conceito de saúde ao longo dos tempos, influenciada por características
próprias de cada período. Desde os primórdios da humanidade o ser humano se
questiona sobre a origem da vida, as razões da existência e o que é ter saúde.
Nos primórdios das civilizações os homens utilizavam como explicação os
pensamentos mágicos e sobrenaturais para os acontecimentos em sua volta. Os povos
das grandes civilizações viam as doenças como decorrentes de causas externas e a saúde
como recompensa pelo seu bom comportamento. O medo do desconhecido e da
possibilidade de violação de uma crença ou regra cultural religiosa gerava superstições e
maus presságios, um acidente ou quaisquer fenômenos externos que atingissem o
homem eram tomados como algo desencadeado pela influência de forças sobrenaturais
(LINDEMBERG, 2006).
A cultura clássica grega é importante na evolução do conceito de saúde, com a
busca por uma explicação racional para os acontecimentos, descartando elementos
mágicos e religiosos, considerando a observação empírica, a importância do ambiente, a
sazonalidade, o trabalho e a posição social do indivíduo. Mais do que lidar com os
problemas de saúde, procuravam entender as relações entre o homem e a natureza. Entre
estas preocupações estava a explicação da saúde e da doença como resultantes de
processos naturais e não sagrados (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 2011).
Na Idade Média, as causas das doenças retornam ao caráter religioso. No
entanto, no final desse período, com as crescentes epidemias, retoma-se a ideia de
contágio entre os homens, sendo as causas a conjugação dos astros, o envenenamento
das águas pelos leprosos, judeus ou por bruxarias. Ainda, no Renascimento, os estudos
empíricos originam a formação das ciências básicas e com isto surge a necessidade de
descobrir a origem das matérias que causavam os contágios (BACKES et al, 2009).
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O empirismo influenciou e ainda influencia a medicina. No entanto, no século
XIX se fortalece a biologia científica, sem influência externa da filosofia. Assim, aflora
a patologia celular, a fisiologia, a bacteriologia e o desenvolvimento de pesquisas.
Passa, dessa forma, a medicina de ciência empírica para ciência experimental. A
medicina moderna direciona sua atuação para o corpo, a doença, na busca de um estado
biológico normal, exigindo, desse modo, alta tecnologia e custos elevados (BACKES et
al, 2009).
No século XX e início do século XXI, o conceito de saúde e doença começou a
sofrer diversas transformações, e o sujeito passa a ser visto por meio da abordagem
holística, deixando de ser um corpo doente com uma visão fragmentária para ser
cuidado de maneira integral, compreendendo a sua história, a sua cultura e as suas
crenças (BACKES; LUNARDI; LUNARDI FILHO, 2006).
Penso que não há dissociação entre os aspectos físico, mental e social na
produção e desenvolvimento de doenças, uma vez que o ser humano em desequilíbrio,
em qualquer um desses aspectos, pode estar mais ou menos vulnerável à doença. Além
disso, a partir do seu autoconhecimento, a pessoa pode se perceber doente, pois estará
atenta ao que diferente acontece com o seu corpo.
De acordo com Potter & Perry (2009, p.31):

A saúde é um estado dinâmico que está sujeito a constantes alterações,
à medida que uma pessoa se adapta às alterações do meio externo e
interno, para manter o bem-estar físico, emocional, intelectual, social
e espiritual. A doença é um processo anormal no qual o
funcionamento de uma pessoa está diminuído ou prejudicado em uma
das dimensões.

Nesse sentido, saúde e doença passam a ser compreendidas não mais como
partes separadas, nem tão pouco como extremos, mas como um continuum, tendo em
vista que são constituintes de um mesmo processo.
É importante ressaltar que para se atingir um melhor nível de saúde da
população, não basta apenas estimular e/ou induzir os indivíduos a adotarem condutas
saudáveis, sem antes considerar o contexto social, político, econômico e cultural no qual
estão inseridos. Torna-se necessário compreender os múltiplos fatores capazes de
interferir no processo saúde-doença, como o aspecto biológico, os hábitos de vida e o
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meio ambiente, meio este que pode gerar ou favorecer o adoecimento, assim como
facilitar ou dificultar a prevenção, o controle e/ou a cura de doenças.
A Carta de Ottawa considera a saúde como um conceito positivo, para o qual se
fazem necessários recursos pessoais, sociais e capacidade física. Assim, para se ter
saúde, a responsabilidade vai além do setor saúde, pois é preciso um estilo de vida
saudável para atingir o bem-estar. Sob este prisma, as comunidades e os indivíduos
precisam aprender a cuidar da sua saúde, para então melhorá-la. Tal fato deve demandar
dos indivíduos e dos grupos a capacidade de identificar os seus problemas, satisfazer as
suas necessidades, modificar ou adaptar-se ao meio e, consequentemente, atingir o bemestar (WHO, 1986).
Diversas tentativas vêm sendo feitas a fim de se construir um conceito mais
dinâmico, que dê conta de tratar a saúde não como imagem complementar da doença, e
sim como construção permanente de cada indivíduo e da coletividade, que se expressa
na luta pela ampliação do uso das potencialidades de cada pessoa e da sociedade,
refletindo sua capacidade de promover a vida (BRASIL, 2006, p.65).
Em 1948, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentou como conceito de
saúde “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência
de doença” que teve sua complementação com uma nova definição elaborada na VIII
Conferência Nacional de Saúde em 1988, mais ampla que envolve aspectos relevantes e
determinantes de saúde da população tais como: alimentação, habitação, trabalho, lazer,
etc, além de direitos ligados ao acesso universal e igualitário.
Vale ressaltar que cada indivíduo tem suas particularidades, vivências,
frustrações e dificuldades, por isso, o conceito de saúde e doença varia de indivíduo
para indivíduo, pois cada história de vida influencia na forma de pensar e agir em
relação à saúde e doença. E, consequentemente, sua resposta aos possíveis
desequilíbrios também é diferente.
O estado de adoecimento pode ser visto, por algumas pessoas, como uma
oportunidade de rever a vida e a forma de viver, um momento de reflexão. Para outros,
a doença pode representar o fim, levar a processos de depressão. De acordo com Silva
(2006), a doença possui influência do aspecto biológico, espiritual, social, psicológico e
do acesso aos recursos essenciais que promovem a manutenção da saúde e do bem-estar.
Acredita-se que a vivência do processo saúde-doença pelos indivíduos de cada
sociedade está enraizada nos valores, crenças, práticas, representações, imaginários,
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significados, experiências individuais e coletivas, reafirmando o caráter sociocultural
dos fenômenos que o compõe, além, é claro, de fatores psicobiológicos nele envolvidos.
Deste modo, a saúde e a doença são tidas como não-neutras e culturais, não somente
biológica ou psicológica, mas também uma realidade social envolvida por aspectos
simbólicos (MELO; CABRAL; SANTOS JUNIOR, 2009; MELO et al, 2011).
Diante disso, o modo de ver saúde e ver doença é peculiar para cada indivíduo.
Então, os profissionais de saúde ao abordarem os pacientes devem levar em conta esta
informação, entendendo que a valorização do sujeito como ser humano é importante
para a promoção e manutenção da saúde, prevenção das doenças, o que contribui para
uma atenção integral.
Os modelos de saúde, doença e cuidado resultam da história social e são
herdados culturalmente, não podendo ser reduzidos à experiência individual, mas
envolvem a coletividade, seus valores e costumes, de maneira que quando um indivíduo
adoece, toda a família se envolve. Dessa maneira, também as crenças e as práticas de
cuidado em saúde nascem e se desenvolvem no contexto social, influenciam-se
mutuamente e fazem parte da dinâmica que proporciona a adaptação do ser humano ao
seu entorno, através da cultura (PASCOAL, 2013; HERRERA; POSADA, 2008).
A equipe de saúde para promover saúde deve conhecer a pessoa a quem é
desenvolvido o cuidado, a sua cultura, os seus saberes, além da importância do ato de
escutar, acolher e compreender as suas vivências.
A atenção colaborativa e centrada na pessoa e na família, em substituição à
atenção prescritiva e centrada na doença, transforma a relação entre os usuários e os
profissionais de saúde, porque aqueles deixam de ser pacientes e se tornam os principais
produtores sociais de sua saúde. A atenção centrada na pessoa e na família baseia-se em
dignidade e respeito; compartilhamento de informações completas entre os envolvidos
(usuário, família e profissionais); participação e colaboração de todos nas decisões;
implementação e monitoramento sobre a atenção à saúde prestada (OMS, 2003).
Na formação profissional e nos serviços de assistência à saúde ainda se
identifica uma predominância do enfoque biomédico no cuidado ao paciente com
doença crônica, em que se privilegia as manifestações biológicas e as alterações clínicas
em detrimento ao cuidado centrado na pessoa. Além disso, o ciclo de adoecimento faz
com que o paciente procure o serviço de saúde mediante o adoecimento e retorne ao seu
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lar com os mesmos hábitos e estilo de vida, identificando-se a questão cultural de um
modelo focado na cura da doença.

Contextualização das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representam um problema
preocupante em todo o mundo, em que a condição crônica gera incapacidades
repercutindo na autonomia e independência da pessoa. Diante disso, é importante
conhecer o processo saúde-doença para compreender as relações estabelecidas no ciclo
de adoecimento, uma vez que a procura pelo serviço de saúde ocorre mediante a piora
na saúde.
A supremacia das DCNT acompanha o aumento da expectativa de vida e ocorre
em meio a processos contraditórios, tais como períodos de aceleração e estagnação
econômica, diferentes fluxos migratórios e urbanização sem precedentes, acompanhada
do crescimento de periferias nas capitais do país, que se refletem em mudanças no modo
de vida da população, com aquisição de novos hábitos (CESSE, 2007, p.12).
Por meio de estudos sobre a História do Brasil, sabe-se que o processo da
industrialização deslocou os grandes centros econômicos brasileiros, que antes estavam
voltados para as atividades rurais, para os grandes centros urbanos. A partir daí, ocorreu
o êxodo rural com o objetivo de buscar melhores condições de vida na cidade.
O processo capitalista passa, então, a dominar os grandes centros urbanos, que já
não conseguem absorver a grande quantidade de mão de obra, acarretando em grande
número de pessoas desempregadas, e consequentemente, vivendo em condições
subumanas, favorecendo a desigualdade social.
Diante desta situação, doenças que antes não apareciam com tanta frequência
reapareceram, além do aumento das taxas de morbimortalidade pelas DCNT que pode
ser justificado pela forte relação com o modelo capitalista, visto que, de uma forma
direta favoreceu o surgimento de outros indicadores e agravantes de saúde, tal como o
estresse (CESSE, 2007).
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003), as DCNT representam, a
partir da segunda metade do século passado, uma importante causa de mortalidade e
incapacidade em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Previsões indicam o
aumento e agravamento dessas enfermidades nas próximas décadas, particularmente,
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nos países em desenvolvimento onde parcelas da população ainda vivem em estado de
pobreza, persistindo grande desigualdade entre as classes sociais.
De acordo com Noronha (2005, p.162), o Brasil ainda apresenta um perfil de
doenças fortemente marcado por determinantes socioeconômicos e ambientais, mas já
se enfrenta situações nas quais as intervenções médico-sanitárias e a mudança dos
estilos de vida afetam os níveis de saúde da população.
Sabe-se que a maioria das doenças crônicas podem ser prevenidas. Neste
sentido, o Ministério da Saúde, tem colocado como prioridade, na agenda do Sistema
Único de Saúde (SUS), a implementação de uma política para a prevenção e promoção
da saúde da população (BRASIL, 2005).
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2005), a detecção precoce da
vulnerabilidade das pessoas, a promoção e educação no sentido de incentivar práticas
saudáveis de viver podem minimizar o surgimento das condições crônicas. Para isso, os
profissionais da saúde necessitam de novos métodos de trabalho, baseados no modelo
de trabalhar “com” e “para” os usuários.
Diante disso, o profissional da enfermagem deve estar preparado para conhecer e
intervir sobre as condições crônicas. O enfermeiro deve ter a capacidade de modificar as
situações de saúde-doença, presentes no perfil epidemiológico do país, incluindo tanto a
promoção da saúde de pessoas que já estão em condições crônicas, quanto à prevenção
destas doenças.
As DCNT são caracterizadas por uma etiologia incerta, de origem multifatorial e
não infecciosa, de curso prolongado e com forte influência de fatores de risco
comportamentais, modificáveis ou não. Elas podem ser consideradas um dos maiores
problemas de saúde pública, com destaque para as doenças cardiovasculares, como a
hipertensão arterial sistêmica (HAS), além de diabetes mellitus (DM), câncer e doenças
respiratórias crônicas. Estima‑se que, em 2030, 3/4 de todas as mortes no mundo estarão
relacionados às DCNT (MALTA; MERHY, 210; GOULART, 2011; HOSEY et al,
2014).
As DCNT geralmente descompensam e favorecem o surgimento de outras
patologias, aumentando a demanda de internações e de reinternações hospitalares. A
reinternação hospitalar pode ser definida como subsequentes internações com o mesmo
diagnóstico principal ou com complicações relacionadas ao diagnóstico inicial
(BRAGA et al, 2014; MOURA; TAVARES; ACURCIO, 2012).
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A vigilância epidemiológica das DCNT deve reunir um conjunto de ações que
possibilite conhecer sua distribuição, magnitude e tendência de exposição aos seus
fatores de risco na população, identificando seus condicionantes sociais, econômicos e
ambientais, com o objetivo de subsidiar o planejamento, execução e avaliação das ações
de prevenção e controle das mesmas, implementando assim políticas públicas voltadas
para a promoção da saúde (BRASIL, 2006).
Mendes (2011) propõe o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), o
qual é estruturado pela estratificação de cinco níveis de intervenções de saúde sobre
seus determinantes e suas populações a partir da qual se definem ações e práticas da
equipe de saúde mais adequadas a cada grupo-estrato.
No nível 1 do MACC, opera-se com a população total de uma rede de atenção à
saúde com foco nos determinantes sociais intermediários, como as condições de vida e
de trabalho, o acesso aos serviços essenciais e as redes sociais e comunitárias. Nesse
nível se propõem as intervenções de promoção da saúde para a população total,
realizadas por meio de ações intersetoriais.
No nível 2 do MACC, opera-se com subpopulações estratificadas por fatores de
risco, com foco nos determinantes proximais ligados aos comportamentos e aos estilos
de vida, por meio de intervenções de prevenção de doenças, voltadas para indivíduos e
subpopulações. A prevenção dá-se com a modificação de fatores de risco
comportamentais, tais como a alimentação inadequada, o sedentarismo, o tabagismo, o
excesso de peso e o uso excessivo de álcool.
A partir do nível 3 do MACC, trabalha-se com subpopulações que já apresentam
doença crônica estabelecida. Nele as condições crônicas são de baixo ou médio risco ou
a subpopulação apresenta fatores de risco biopsicológicos. Nesse nível, a atenção à
saúde é ancorada em ações de autocuidado apoiado, mas existe também a atenção
clínica ao indivíduo realizada, de maneira geral, pela atenção básica.
No nível 4, opera-se com subpopulações com condição crônica de alto ou muito
alto risco. Nesse nível, além do autocuidado apoiado, observa-se a necessidade mais
significativa de cuidados profissionais, incluindo o especializado.
No nível 5, opera-se com subpopulações que apresentam condição de saúde
muito complexa e que chegam a consumir a maior parte dos recursos globais de um
sistema de atenção à saúde. Nesse nível, as intervenções podem ser realizadas pela
tecnologia da gestão de caso e, em geral, exigem planos de cuidado mais singulares.
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Essas doenças crônicas apresentam como fatores de risco modificáveis os
hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, tabagismo, etilismo e estresse
emocional, os quais estão associados ao aumento na prevalência de obesidade, HAS,
dislipidemia e DM. Devido a isso, são necessárias medidas de promoção da saúde e de
prevenção da doença. (HOSEY et al, 2014; MAHER et al, 2009; RIBEIRO; COTTA;
RIBEIRO, 2010).
Ações de promoção à saúde propiciam conhecimento e controle de fatores
determinantes da saúde, como escolhas saudáveis, ambientes favoráveis, informação e
educação em saúde, a fim de proporcionar a igualdade nas oportunidades em saúde.
Essas ações visam à capacitação da população para atuar na melhoria da qualidade de
vida e de saúde, com maior participação da comunidade em controlar o processo,
identificar as ações, satisfazer as necessidades e modificar de maneira favorável o
ambiente (RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2010; SILVEIRA; RAMIRES; SILVA,
2011).
A doença crônica é incurável e de origem não contagiosa e como a maioria das
doenças crônicas é associada ou causada por uma combinação de fatores sociais,
culturais, comportamentais e ambientais. Fatores de influência na doença, como a sua
duração, ambiente cultural e a própria pessoa são importantes e devem ser considerados
como moderadores no desenvolvimento de intervenções (QUADRADO e RUDNICKI,
2009, p.13).
O Ministério da Saúde, por meio de ações de promoção e prevenção de DCNT,
busca reduzir a prevalência dos fatores de riscos e a morbimortalidade associados às
DCNT. A Vigilância em Saúde busca monitorar os fatores determinantes e o perfil das
doenças, como também sua distribuição no espaço e nas comunidades, sua evolução e
modificação no tempo, possibilitando o planejamento na área de saúde (BRASIL,
2008).
Devido ao aumento das DCNT, é necessária a atuação da equipe multidisciplinar
nos níveis de atenção primária, secundária e terciária. De acordo com o Sistema Único
de Saúde (SUS), o sistema deve ser configurado por diferentes unidades com recursos
de tratamento e por programas de terapia, de acordo com a sua especificidade e com o
nível de complexidade de assistência à saúde, nos diferentes níveis de atenção
(TORRES et al, 2009).
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O Sistema Único de Saúde: o modelo de atenção contemporâneo no Brasil
No Brasil, o processo saúde-doença vem passando por profundas modificações.
No início, influenciados pela teoria bacteriológica, os serviços de saúde se organizavam
dentro de uma perspectiva sanitarista, cuja ênfase era dada às ações coletivas, tais como
o saneamento básico, o controle de vetores e a higienização do meio ambiente. Esse
movimento dominou o cenário político de saúde no Brasil, dividindo a atenção à saúde
na medicina, que curava por meio de diagnósticos clínicos, patológicos e terapêuticos e
na saúde pública que propunha ações de prevenção das doenças por meio de atividades
campanhistas, pela descoberta e isolamento dos indivíduos doentes contagiantes e
proteção dos sadios, com saneamento do meio e destruição dos vetores biológicos
(MERHY; QUEIROZ, 1993).
Nesse cenário, pela primeira vez se pensava em um modelo de saúde tecnoassistencial baseado na integração de ações coletivas e individuais. Em 1923, foram
criadas as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP) – Lei Eloy Chaves, as quais
constituíam o esboço de uma previdência social brasileira, seguindo o modelo das
cooperativas de auxílio mútuo, organizadas no âmbito da sociedade civil, e no âmbito
de algumas empresas, financiadas pelos patrões e empregados. Com as “caixas”,
surgiram as primeiras discussões sobre a necessidade de se atender à demanda dos
trabalhadores. Nascem nesse momento complexas relações entre os setores público e
privado que persistirão no futuro Sistema Único de Saúde (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO,
2009).
A partir de 1930, o Estado brasileiro passou a ser a instituição responsável pela
promoção do desenvolvimento nacional (fase desenvolvimentista) e iniciou-se um
processo de crescimento e fortalecimento da máquina estatal, de suas organizações, do
seu corpo de funcionários, do seu poder de intervir na sociedade. É nesse contexto que
surgem os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP) voltados para distintas
categorias profissionais (bancários, industriários, funcionários públicos), os primeiros
órgãos de seguro social público, criados pela legislação previdenciária dos anos 1930.
(CASTRO; VILAR; LIBERALINO, 2014).
Em 1965 houve a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),
que resultou da unificação dos IAP’s, no contexto do regime autoritário de 1964. O
INPS consolida o componente assistencial, com marcada opção de compra de serviços
assistenciais do setor privado, concretizando o modelo assistencial hospitalocêntrico,
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curativista e médico centrado, que terá uma forte presença no futuro SUS (REIS;
ARAÚJO; CECÍLIO, 2009).
Em 1977 foi criado o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social
(SINPAS), e, dentro dele, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (INAMPS), criado em 1974 e que passa a ser o grande órgão governamental
prestador da assistência médica – basicamente à custa de compra de serviços médicohospitalares e especializados do setor privado (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2009).
Em 1982 foi implementado o Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS),
que dava particular ênfase à Atenção Primária, sendo a rede ambulatorial pensada como
a “porta de entrada” do sistema. Visava à integração das instituições públicas da saúde
mantidas pelas diferentes esferas de governo, em rede regionalizada e hierarquizada.
Propunha a criação de sistemas de referência e contrarreferência e a atribuição de
prioridade para a rede pública de serviços de saúde (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2009).
Já em 1986 foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde, que estabeleceu
os princípios e diretrizes da Reforma Sanitária. Essa conferência teve desdobramentos
imediatos num conjunto de trabalhos técnicos desenvolvidos pela Comissão Nacional
de Reforma Sanitária que serviriam de base à elaboração da Seção da Saúde da
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2006a).
Em 1988, a Constituição Federal do Brasil proporcionou profundas
transformações na legislação sanitária brasileira. A saúde passou a ser um dever do
Estado para com os cidadãos. Em 1990, o Sistema Único de Saúde, por intermédio da
Lei nº 8080, foi instituído tendo como bases os princípios da Universalidade, Equidade
e Integralidade. Nesse momento, a questão da saúde deixa de estar atrelada à ausência
de doença para se transformar em garantia da vida (BRASIL, 2006b).
A integralidade, descrita na Lei Orgânica de Saúde como conjunto articulado e
contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso, em todos os níveis de complexidade3, tem sido base, ao longo dos anos,
para a formulação de políticas que buscam orientar e direcionar a implementação de
ações que respondam às demandas e necessidades da população, nos diversos níveis de
atenção à saúde e de complexidade (BRASIL, 1990).
A primeira lei orgânica do SUS detalha: os objetivos e atribuições; os princípios
e diretrizes; a organização, direção e gestão, a competência e atribuições de cada nível
(federal, estadual e municipal); a participação complementar do sistema privado;
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recursos humanos; financiamento e gestão financeira e planejamento e orçamento. Logo
em seguida, a Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros. Institui os Conselhos de Saúde e confere legitimidade aos organismos de
representação de governos estaduais (CONASS – Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde) e municipais (CONASEMS – Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde) (BRASIL, 1990).
Os princípios orientadores do SUS ainda não são uma realidade no cotidiano dos
serviços de saúde, mesmo depois de mais de vinte anos de sua prática. Dentre esses
princípios, talvez o da integralidade seja o menos visível na trajetória do Sistema Único
de Saúde e de suas práticas. As mudanças nesse sistema, com relação à integralidade,
não têm sido tão evidentes. Elas acontecem de forma sutil, mas ainda não ganharam a
generalização nem a visibilidade necessária (LINARD; CASTRO; CRUZ, 2011).
De acordo com Santos et al (2011), a materialização da integralidade das ações
de saúde acontece nos espaços dos serviços de saúde que se constituem em cenário
vivo, onde diversos atores sociais desenvolvem suas práticas e geram diferentes
percepções sobre as demandas e ofertas em termos de saúde. Espaços nos quais o
enfermeiro transita e participa ativamente.
O SUS não apenas cobre toda a população brasileira, mas ainda pretende ser
responsável por ações que vão desde a promoção da saúde até a assistência médica a
doenças que exigem um alto nível de complexidade tecnológica, além de atender a
qualquer tipo de doença e de pacientesla. É com essa visão ampliada que a saúde passa
a ser vista como um processo que resulta das condições de vida da população
(habitação, educação, alimentação, renda, segurança, transportes, lazer, ambientes
saudáveis) e o SUS a ser orientado por alguns princípios de base (CASTRO; VILAR;
LIBERALINO, 2014):
 Universalidade – as ações e os serviços do sistema de saúde devem ser
acessíveis a toda a população brasileira, sendo a saúde agora vista como um bem
público e como um direito de cidadania, portanto, independentemente de
qualquer tipo de contribuição financeira prévia.
 Equidade – o sistema de saúde deve cumprir uma função de justiça social
aplicando seus recursos de forma a reduzir as desigualdades regionais e sociais
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atualmente existentes. A alocação dos recursos financeiros e a oferta de ações e
serviços de saúde devem contribuir para reduzir essas desigualdades.
 Integralidade – os cidadãos devem ter acesso a todas as ações e serviços de
saúde, sem restrições, de acordo com as suas necessidades de saúde, desde as
ações básicas realizadas no território onde habitam até as ações da mais alta
complexidade. Estas podem, eventualmente, ser prestadas fora do município
onde mora o cidadão ou mesmo fora do seu estado federativo.
 Descentralização

–

transferência

de

recursos

(financeiros,

materiais,

tecnológicos), de pessoal, do poder de decisão e responsabilidades dos níveis
centrais para os níveis mais periféricos do sistema de saúde: do federal para o
estadual ou o municipal; do estadual para o municipal.
 Hierarquização e regionalização – estruturação de regiões que permitam a
organização de redes hierarquizadas de atenção à saúde, permitindo a integração
dos distintos níveis de complexidade tecnológica do SUS. A definição dos
territórios, da sua pacientesla e do fluxo assistencial dos usuários no sistema de
saúde são componentes fundamentais da regionalização.
 Participação social – formalização de espaços de participação da sociedade na
gestão, no planejamento, na fiscalização e no controle das políticas, programas e
ações do sistema de saúde. Essa participação deve ocorrer nos distintos níveis do
sistema de saúde, por meio de várias instâncias de participação, como os
conselhos de saúde.

Com a perspectiva de superar as dificuldades, os gestores do SUS assumem o
compromisso público da construção do Pacto pela Saúde, que deve ser revisado
anualmente, tomando como base os princípios constitucionais do SUS. Pode ser
definido como o instrumento criado para produzir mudanças significativas nas
normativas do SUS e insere a regionalização como um dos eixos estruturantes do Pacto
pela Gestão, devendo orientar a descentralização das ações e dos serviços de saúde e os
processos de negociação e pactuação entre os gestores, visando assim garantir a
integralidade na atenção à saúde (CNSS, 2006).
O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde deve
iniciar pelas portas de entrada do SUS e se completar na rede regionalizada e
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço (CONASS, 2011).
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Os serviços de atenção hospitalar e ambulatórios especializados, de maior
complexidade e densidade tecnológica, devem ser referenciados pela atenção primária,
atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e atenção especial de acesso
aberto.
As articulações entre diversos serviços devem estar sincronizadas e voltadas ao
alcance de um objetivo comum de modo que distintas intervenções do cuidado sejam
percebidas e vivenciadas pelo usuário de forma contínua. A coordenação assistencial
seria um atributo organizacional dos serviços de saúde que se traduz na percepção de
continuidade dos cuidados na perspectiva do usuário (ALMEIDA et al, 2010).
O principal elemento para a integração das redes de saúde é um efetivo sistema
de referência e contrarreferência, entendido como mecanismo de encaminhamento
mútuo de pacientes entre os diferentes níveis de complexidade dos serviços. O
Ministério da Saúde define este sistema como um dos elementos-chave de
reorganização das práticas de trabalho que devem ser garantidas pelas equipes de saúde
da família (BRASIL, 1999).
A referência acontece quando um serviço de menor complexidade encaminha
pacientess a um serviço de maior complexidade, acompanhando-o e marcando seu
atendimento. A contrarreferência acontece quando a situação é resolvida e o pacientes é
encaminhado novamente ao serviço de procedência para continuar o seu
acompanhamento (CALISTRO, 2014)
Há uma insatisfação do usuário em relação ao tempo exigido para o acesso aos
serviços especializados oferecidos pelo SUS; fato este que pode ser explicado a partir de
uma simples lógica de causalidade, como resultado do excesso de pessoas e de
demandas, dificultando o atendimento e a efetividade do sistema de referência e
contrarreferência. Esses usuários também percebem a efetivação somente da referência
e não identificam o que venha a ser a contrarreferência (PONTES et al, 2009).
As discussões e problemas vinculados à coordenação dos cuidados em saúde,
fragmentação da rede assistencial, ausência de comunicação entre prestadores não
constituem temas novos nas discussões sobre a organização dos sistemas de saúde. No
entanto, mudanças recentes em relação às demandas e necessidades da população com o
crescimento da prevalência de doenças crônicas, que exigem maior contato com os
serviços de saúde em um contexto de pressão por otimização das relações de custoeficiência, tornaram premente a busca de soluções (ALMEIDA et al, 2010).
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Em 1997, Cecílio fez uso da figura clássica de uma pirâmide para representar o
modelo tecno-assistencial, propondo que em sua base estariam as unidades de saúde
responsáveis por toda atenção primária da população, oferecendo atenção integral à
saúde e servindo também de porta de entrada para os níveis de maior complexidade
tecnológica. Na porção intermediária estariam localizados os serviços secundários, que
compreendem os ambulatórios de especialidades, conjuntos de serviços de apoio
diagnóstico e terapêutico, alguns serviços de urgência e emergência e os hospitais
gerais. O topo da pirâmide estaria ocupado pelos serviços hospitalares de nível terciário,
ou seja, de maior complexidade.
Entretanto, essa concepção hierárquica e piramidal deve ser substituída pelas
redes de atenção à saúde (RAS), em que, respeitando as diferenças nas densidades
tecnológicas, rompem-se as relações verticalizadas, formando redes policêntricas
horizontais. A singularidade das RAS é que o seu centro de comunicação se situa na
atenção primária à saúde (APS) (MENDES, 2011).
A APS deve integrar a atenção quando há mais de um problema de saúde e lida
com o contexto no qual a doença existe e influenciam a resposta das pessoas a seus
problemas de saúde. É a atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os recursos,
tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção, manutenção e
melhora da saúde (OPAS, 2010).
Diante disso, a integralidade deveria nortear as práticas de todos os profissionais
da saúde e a organização do processo de trabalho, buscando uma melhoria nas
condições de vida da população. Essa ação intersetorial em saúde, no que tange aos
níveis de complexidade, assegura a finalização do cuidado através dessa rede de
serviços e por meio do sistema de referência e contrarreferência (CALISTRO, 2014).
O saber/fazer do SUS demanda a disposição e a vontade de contribuir para a
construção do sistema e dos diversos setores sociais que dele participam. O caráter
processual do SUS abrange alterações paradigmáticas, tais como o direito à cidadania e
o controle social dos serviços. Nesse sentido, o profissional enfermeiro deve possibilitar
que os usuários usufruam dos seus direitos, com autonomia e participação social
(VALENÇA, 2011; SILVA; RODRIGUES, 2010).
Ainda de acordo com Silva e Rodrigues (2010), é necessário existir desde a
formação do enfermeiro o delineamento de um profissional ético/político e
crítico/reflexivo, envolvido com a conjuntura social, que problematize o cotidiano,
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como ousado participante da construção social, que aponte falhas e indique possíveis
soluções.

Autonomia do Paciente
Com este estudo é importante compreender como as pessoas percebem o
adoecimento, a percepção que tem de si, como a doença impacta em seu cotidiano,
como elas entendem as propostas terapêuticas e de mudança de estilo de vida que lhe
são propostas e impostas e se a autonomia do cuidado é representativa para elas e de que
forma.
Com relação aos profissionais da saúde, é necessário analisar a forma com que
ocorre a interação profissional/paciente, por meio do modelo instituído, a percepção de
si e do outro no projeto terapêutico e de cuidado, verificando a relevância da autonomia
do cuidado em sua prática diária e a possibilidade de construção de novos arranjos no
processo de trabalho, considerando a singularidade e subjetividade do outro.
Semanticamente, a palavra autonomia vem do grego, formada pelo adjetivo
autos – que significa “o mesmo”, “ele mesmo” e “por si mesmo”, e pela palavra nomos
– que significa “compartilhamento”, “lei do compartilhar”, “instituição”, “uso”, “lei”,
“convenção”. Nesse sentido, autonomia significa propriamente a competência humana
em “dar-se suas próprias leis”. (SEGRE; SILVA; SCHRANM, 2005).
No dicionário da língua portuguesa, a autonomia significa: 1. Qualidade ou
estado de autônomo. 2. Autodeterminação político-administrativa de que podem gozar,
relativamente, grupos (partidos, sindicatos, cooperativas, etc), em relação ao país ou a
comunidade política de que fazem parte. 3. Liberdade moral ou individual. 4.
Independência funcional de partes do organismo ou do organismo inteiro. Em
correlação, autônomo significa: 1. Que não está sujeito a potência estranha, que se
governa por leis próprias. 2. Independente, livre (MICHAELES, 2011).
A autonomia é estudada pela filosofia política e traz em sua definição a ideia de
geração de regras, normas próprias, conforme apresenta Chauí (1999, p.337-338):

A palavra autônomo vem do grego: autos (eu mesmo, si mesmo) e
nomos (lei, norma, regra). Aquele que tem o poder para dar a si
mesmo a regra, a norma, a lei é autônomo e goza de autonomia ou
liberdade. Autonomia significa autodeterminação. Quem não tem a
capacidade racional para a autonomia é heterônomo. Heterônomo
vem do grego: hetero (outro) e nomos: receber de um outro a norma, a
regra ou a lei.
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O conceito moderno de autonomia resulta das ideias de Kant quando sugere o
tema da capacidade de governar por uma regra que a própria pessoa aceita como tal,
sem coação externa. Sendo capaz de governar por si próprio, o ser humano tem um
valor que é para ser fim e nunca um meio para outra finalidade que não seja ele próprio.
Essa capacidade essencial do ser humano é a raiz do direito de ser respeitado nas
decisões que toma sobre si sem machucar as outras. Logo uma pessoa autônoma é
aquela capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais e de agir na direção dessa
deliberação (KANT, 2005).
Com isso, a ideia de autonomia em Kant significa a capacidade racional de atuar
de acordo com leis que o agente dá a si mesmo, mediante as quais ele age
independentemente de ser determinado por causas estranhas. Tal ação requer o desígnio
da vontade em submeter-se ou obedecer apenas às leis que o sujeito propõe para si
(RAMOS, ?).
Uma das bases teóricas utilizadas para o princípio da autonomia é o pensamento
de Stuart Mill (1806-1883), para o qual autonomia significa que o homem é soberano
sobre si mesmo, sobre seu corpo e sua mente. (GOLDIM, 2004). Assim, respeitar a sua
autonomia é valorizar a consideração sobre as opiniões e escolhas, evitando, da mesma
forma, a obstrução de suas ações, a menos que elas sejam claramente prejudiciais para
outras pessoas.
Passos (2006) define a autonomia como a “capacidade de apropriação, pela
reflexividade, de nossa experiência de sujeitos e, também, a capacidade para
transformá-la a partir de projetos coletivos, construídos eticamente com outros
sujeitos”.
Já para Onocko-Campos e Campos (2012, p. 677) entendem a autonomia como
vinculada ao coletivo, ao acesso à informação e sua inter-relação com o mundo que nos
cerca:

(...) a coprodução de maiores coeficientes de autonomia depende do
acesso dos sujeitos à informação e de sua capacidade de utilização
deste conhecimento de forma crítica. O sujeito autônomo é o sujeito
do conhecimento e da reflexão, sobre si mesmo e sobre o mundo,
sendo que sua construção depende de vários fatores externos ao
indivíduo, que ele também ajudou a construir como políticas mais ou
menos democráticas, funcionamento da economia, de políticas
públicas e da cultura entre os outros.
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Ainda para estes autores a autonomia é entendida como a capacidade do sujeito
de lidar com a sua rede de dependências, podendo ser explicada como um processo de
coconstituição de maior capacidade dos sujeitos de compreenderem e agirem sobre si
mesmos e sobre o contexto conforme objetivos estabelecidos (ONOCKO-CAMPOS;
CAMPOS, 2012).
Diante disso, a doença é uma das situações que pode modificar o grau de
autonomia dos sujeitos, podendo ser temporárias ou inúmeras vezes, como no caso das
doenças crônicas, ser indeterminada e alterando estes graus de autonomia durante a sua
evolução (BAADE, 2015).
Assim, a construção da autonomia é potencializada pelo exercício de práticas de
superação de situações ou condições opressoras. Para Freire (1998), esta condição de
opressão precisa ser respondida com a formação de seres críticos, ativos, criativos,
partícipes da construção da história de seu povo.
Para Silva (2006), a autonomia humana significa buscar a compreensão profunda
da sua liberdade. Só quando somos capazes de interpretar a vida em sua manifestação
plena é que podemos trazer da vida sua vitalidade criativa e libertadora, ou seja, não
existe autonomia já determinada e imediata, ela é sempre uma conquista, está ligada às
condições socioexistenciais do modo de ser no mundo. Na concepção deste autor,
inexiste uma autonomia absoluta, ela é sempre mediada pelo mundo da vida em suas
múltiplas experiências históricas do viver.
Na perspectiva de entender a interdependência dos contextos nos quais o
indivíduo se desenvolve, Morin et al. (1996) dizem que o sujeito é autor e ator de sua
história e das diferentes histórias sociais, uma vez que múltiplas são as influências dos
diversos sistemas de que participa. Nesse sentido, para conhecer o potencial autônomo
do sujeito, é fundamental compreender que tipo de relações o indivíduo estabelece na
sua vida social. Nessa expectativa, a autonomia é construída na medida em que existe
uma relação de seu mundo interno, de sua própria auto-organização, com as condições
externas em que ele se desenvolve.
O papel que a autonomia tem assumido na bioética conduziu à articulação de um
novo modelo que respeite a autodeterminação do paciente, e no qual a relação
profissional/paciente deixa de ser uma relação vertical para passar a ser uma relação
horizontal, baseada no diálogo e na busca do melhor curso de ação. Porém, é o paciente
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que vê afetada a sua saúde, e com ela o seu projeto de vida, e como tal este que deve
julgar com base em que valores se deve determinar esta ação. Da mesma forma, o
profissional da saúde deve estar atento à decisão do paciente, que não seja uma decisão
forçada ou condicionada, mas sim voluntária e livre, e que a pessoa seja mentalmente
competente para tomar tal decisão (GRANDE, 2000).
Diante disso, um requisito fundamental para a tomada de decisão autônoma é a
capacidade ou competência do indivíduo. A capacidade para consentir tem a função de
demarcar a linha que separa a autodeterminação da assistência (Pereira, 2004).
Segundo Grande (2000) a capacidade pode ser definida como a aptidão de um
paciente para compreender a situação em que está, os valores que estão em jogo, os
cursos de ação possíveis e os riscos, benefícios e consequências previsíveis de cada um
deles. Tal aptidão permite ao paciente tomar, expressar e defender uma decisão coerente
com o seu sistema de valores.
Entretanto, Tonelly e Misak (2010, p. 928) fazem uma distinção entre a
capacidade de tomar decisão e autonomia, em que a primeira é uma condição
necessária, mas não suficiente, para uma escolha autônoma. É fundamental perceber que
a capacidade para tomar decisões não assegura que as escolhas subsequentes
representem escolhas autônomas. É o respeito pela autonomia, e não pela capacidade
para tomar decisões que fornece o imperativo ético para seguir as instruções do
paciente.
Nesse sentido, Soares e Camargo Jr. (2007), dizem que é preciso superar a ideia
de autonomia absoluta. Pensando isto no processo saúde-doença, significa defender não
a autodeterminação do paciente pura e simples, mas, ao contrário, o fortalecimento das
relações entre pacientes e profissionais da saúde, entre pacientes e seus familiares,
porque estas redes de autonomia/dependência passam a ser vistas como fundamentais
para o cuidado e para a saúde.
Ainda de acordo com os mesmos autores, é preciso superar a dimensão
autoritária dessas relações e caminhar no sentido de possibilitar a expansão da
autonomia à medida que avança o processo terapêutico. Quando a pessoa adoece,
precisa do cuidado do outro, seja pelo conhecimento especializado que um profissional
tem a compartilhar, seja pelo afeto e apoio emocional que tanto os profissionais quanto
os familiares podem trazer. Entretanto, o que se deveria evitar é que essa relação se
torne uma relação de dependência. Com isso, na relação profissional/paciente, defender
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a autonomia não é propor a inversão na relação de hegemonia que se tem, mas
reconhecer que ambos os sujeitos devem ter espaço e voz no processo, com respeito às
diferenças de valores, expectativas, demandas e objetivos entre eles (SOARES;
CAMARGO JR., 2007).

O Hospital e a Hospitalização
A palavra hospital é de raiz latina (Hospitalis) e de origem relativamente
recente. Vem de hospes – hóspedes, porque antigamente nessas casas de assistência
eram recebidos peregrinos, pobres e enfermos. O termo hospital tem hoje a mesma
acepção de nosocomium, de fonte grega, cuja significação é – tratar os doentes – como
nosodochium quer dizer – receber os doentes (ANTUNES, 1991).
Os primeiros registros sobre a existência de hospitais datam do século IV, a
partir de ações com fins caritativos, vinculados à Igreja Católica. Com a Revolução
Industrial, iniciou-se uma transição dessas instituições de caridade para a medicina
hospitalar. Sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, os hospitais se tornaram
espaço para examinar, investigar e tratar as condições de saúde da população, ocupando
lugar central no sistema de saúde (BRAGA NETO; BARBOSA; SANTOS, 2008).
Esse processo envolveu a fragmentação e verticalização dos processos de
trabalho no hospital, a centralidade nas práticas médicas, o despreparo do hospital para
lidar com as dimensões subjetivas e sociais, bem como a mecanização da relação
trabalhador-paciente (BRASIL, 2004).
Para Foucault (2006), o hospital é uma espécie de acontecimento na sociedade
moderna e se instala como espaço especializado nas partes do corpo, portanto lócus de
fragmentação e objetivação do sujeito, por meio da relação com o seu corpo.
Depreende-se da visão do autor, que o hospital está na contramão da consideração
integral da pessoa, pois disciplina e vigilância têm sido condutoras de práticas de
controle sobre as pessoas internadas, o que requer um modelo pautado em normas sem
flexibilidade (FOCAULT, 1987).
A hospitalização constitui um momento importante para o enfermeiro fornecer
informações sobre o controle da doença crônica, pois as mesmas apresentam etiologia
multifatorial e compartilham vários fatores de risco modificáveis, tais como o
tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e a dieta inadequada.
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O enfermeiro deve aproveitar este processo da hospitalização para implementar
atividades educativas direcionadas ao controle de alguns fatores de riscos modificáveis,
pois a intervenção na saúde dos pacientes com doenças crônicas, poderá reduzir alguns
danos à saúde, além de reduzir as reinternações.
Cuidar da saúde não é apenas um processo de intervenção na doença, implica
criar condições nas quais os indivíduos possam dispor de meios para a manutenção ou a
recuperação do seu estado de saúde. Portanto, é fundamental que as ações em saúde não
se restrinjam ao diagnóstico e ao tratamento dos agravos à saúde, mas atuem de forma
intersetorial e interdisciplinar sobre os determinantes sociais da saúde (DESLANDES,
2005).
As doenças crônicas, em sua maioria, quando descompensadas, podem trazer
sérios problemas ao indivíduo, problemas esses que interferem em seu cotidiano e o
impossibilita de realizar suas atividades habituais repercutindo, portanto na sua
autonomia, independência e capacidade funcional.
Os hospitais são estruturados de modo a facilitar o trabalho dos profissionais,
favorecendo o tratamento eficiente a um grande número de pacientes. Além disso, os
pacientes são distribuídos por unidades de acordo com seu diagnóstico e, então, são
submetidos a normas e rotinas rígidas e inflexíveis, favorecendo um ambiente de
solidão e isolamento que geram, dentre outros sentimentos, ansiedade, angústia e
insegurança (SEITZ, 2005, p.74).
Segundo Abraão (2005, p. 89), o hospital pode ser entendido como instituição
organizada, hierarquizada, em que sua essência se resume na experiência do indivíduo
em viver a doença, dessa maneira possui características que o descrevem para este fim,
como os corredores largos, as luzes sempre acesas, um odor característico que reflete a
ideia de assepsia, os usuários são conhecidos por números e são vistos não no seu
contexto geral, mas sim a partir da parte do corpo que está doente.
Silva (2009) diz que com o advento do capitalismo, o trabalho hospitalar cujo
início estava pautado no modelo humanístico e na caridade, fez com que o hospital se
transformasse em algo determinado pelo capital. Já Sabóia (2003, p.29) diz que o
modelo de atenção à saúde, centrado na assistência individual e curativa, valoriza o
atendimento hospitalar e não resolve os problemas de saúde.
A presença do modelo biomédico, em que a tecnologia médica é privilegiada e o
ser humano é visto apenas como um corpo doente, além de ocorrer a valorização
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excessiva da prática curativista deve ser deixada em segundo plano para que as
atividades que visam a prevenção, tal como as práticas educativas tornem-se prioritárias
nos hospitais.
O papel da enfermagem nos hospitais, muitas vezes, acaba resumindo-se a
papéis burocráticos e a reprodução de procedimentos técnicos. As questões relevantes
da vida dos pacientes, que podem contribuir para a sua condição de saúde e melhoria da
qualidade de vida acabam não tendo importância. Com isso, percebemos que a prática
assistencial ainda é baseada no modelo curativista centrado na doença, onde a mesma
deveria estar pautada no paciente, visando a sua individualidade e a sua integralidade
(ALMEIDA, 2007).
De acordo com Araújo (2003), a centralidade da doença no paradigma da
medicina ocidental contemporânea e a crescente intermediação tecnológica da prática
médica atual têm propiciado o distanciamento do profissional da situação de
adoecimento do paciente e a alienação deste, face ao seu próprio corpo, esvaziando os
componentes subjetivos do que deveria ser um encontro entre dois sujeitos.
O hospital constitui-se por espaço em que prevalece a visão fragmentada e a
cultura do foco na doença. É preciso repensar esse modelo com foco no cuidado
centrado na pessoa, buscando estimular a autonomia para o autocuidado, a reflexão
crítica do paciente sobre o processo da hospitalização e a repercussão da doença crônica
na sua vida.
Nesse sentido, o cuidado em saúde preconizado pelo paradigma biopsicossocial
envolve a contínua reconstrução de significados a respeito de si, do outro e do mundo,
incluindo também significados sobre saúde, doença, qualidade de vida, autonomia, que
torna necessária a criação de um espaço relacional que vá além do saber-fazer
científico/tecnológico. Isso permite o olhar para a pessoa além da doença que apresenta,
considerando-se o conhecimento que possui sobre si mesma, sobre o adoecer e a saúde,
como focos essenciais na reconstrução conjunta de sentidos em direção a uma vida
saudável nos seus diversos aspectos (PEREIRA; BARROS; AUGUSTO, 2011).
Sendo assim, a hospitalização constitui-se um momento singular por
proporcionar a avaliação e reavaliação das necessidades e habilidades do paciente,
quanto ao autocuidado, aos obstáculos da vida e da doença (ALMEIDA, 2007).
Considerar a trajetória do pacientes, suas experiências e expectativas frente ao
evento hospitalização e processo de adoecimento são aspectos fundamentais a serem
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considerados na avaliação do enfermeiro visando identificar necessidades e demandas
de cuidado que irão subsidiar todo o processo de cuidar a esses pacientes tendo como
metas a recuperação, manutenção e promoção da sua saúde com repercussões na
melhoria da sua qualidade de vida pelo incentivo a autonomia para o autocuidado e a
sua independência após a alta hospitalar.
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CAPÍTULO II: REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo destaca-se a Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado
Cultural de Leininger e a Pedagogia e Autonomia de Paulo Freire.
 Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural

Conhecendo Madeleine Leininger
Madeleine Leininger nasceu em 13 de julho de 1925 em Sutton (EUA), uma
cidade rural no sul de Nebraska, em uma família de matriz católica cristã. É uma teórica
norte-americana, graduada em enfermagem, no ano de 1948, em Denver, na St.
Anthony’s School of Nursing. Tornou-se bacharel em Ciências, no ano de 1950, pelo
Benedictine College. Em 1953, obteve o mestrado em Ciência da Enfermagem na
Catholic University em Washington- Seatle. E em 1965, concluiu o curso de doutorado
em Antropologia, na University of Washington, Seatle (LEOPARDI, 1999, p. 94).
No exercício da sua prática profissional, durante os anos 50, Leininger trabalhou
no meio-oeste dos Estados Unidos, em um lar para orientação de crianças e pais, na
especialidade de Enfermagem clínica. Ao desenvolver este trabalho, percebeu que as
crianças apresentavam algumas diferenças nas suas características comportamentais,
que se repetiam com frequência.
Desta forma, Leininger atribuiu essas diferenças a um fundo de base cultural e
percebeu que a Enfermagem não possuía conhecimentos suficientes a respeito da
cultura destas crianças, para compreendê-las melhor e desenvolver as práticas de
cuidados de Enfermagem diversificadas, de acordo com suas culturas. Então, ela passou
a se dedicar a esta nova área, ou seja, à Enfermagem Transcultural, sendo a primeira
enfermeira a se doutorar em Antropologia (LEOPARDI, 1999, p.94-95).
Primeiramente, Leininger explorou como as crenças, valores e práticas culturais
poderiam influenciar os estados de saúde e doença das pessoas. Logo percebeu que
conflitos e estresses culturais poderiam levar, gradativamente, a doenças físicas e
mentais. Nessa perspectiva, as enfermeiras não poderiam ajudar as pessoas sem
compreender seus valores e crenças culturais. Por estar intrigada com as questões de
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saúde, doença e cuidado, ela direcionou sua busca ao campo da antropologia, durante
sua pós-graduação (LEININGER, 1985).
Em 1966 começou a lecionar no primeiro curso de enfermagem transcultural da
Universidade de Colorado, onde trabalhou como professora de enfermagem e
antropologia. Em 1968, Leininger fundou o Comitê de Enfermagem e Antropologia
com o objetivo de trocar ideias, opiniões e realizar pesquisas nas áreas de enfermagem e
antropologia. Entre 1972 e 1974, ela fundou a Sociedade de Enfermagem Transcultural,
como

promotora

da

enfermagem

transcultural

no

mundo

(LEININGER;

MCFARLAND, 2006).
Diante disso, torna-se importante conhecer a enfermagem transcultural proposta
por Leininger na sua Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural, de
forma que se possa compreender o significado do cuidado culturalmente congruente,
baseado nos valores, crenças e práticas culturais da pacientesla assistida.
A história da Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural
(TUDCC) tem início no século XX, em meados da década de 50, nos Estados Unidos da
América (EUA). Melo (2010) refere que, nessa década, a história americana foi
marcada pela Guerra Fria e pelo crescimento das tensões entre duas potências militares,
EUA e União Soviética. Houve também uma grande explosão demográfica, além do
início dos movimentos dos direitos civis e feministas no país.
Nessa época, a antropologia vivia o crescimento da Escola Relativista Cultural
Norte-Americana, que se opunha à Escola Evolucionista Europeia. Essa antropologia
americana que se opõe ao evolucionismo se fundamenta nas diferenças culturais,
defendendo a ideia de que toda expressão, toda crença tem significado e validez apenas
no contexto cultural a que pertence. Foi nesse contexto de mudança, também marcado
pela ascensão da imigração no país, que Madeleine Leininger se sensibilizou para o
estudo que, posteriormente, daria origem à TUDCC (MELO, 2010).
Ao final da década de 50, nos EUA houve muita dificuldade para a aceitação das
concepções de Leininger, porque além do conhecimento cultural por parte das
enfermeiras deficiente, as mesmas estavam mais voltadas para a busca da identidade e
da competência técnica que interessadas nos aspectos culturais da profissão (GUALDA;
HOGA, 1992).
Leininger construiu sua teoria com base na crença de que os povos de cada
cultura são capazes de conhecer e definir as maneiras, através das quais eles
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experimentam e percebem seu cuidado de enfermagem, sendo também capazes de
relacionar essas experiências e percepções às suas crenças e práticas gerais de saúde
(LEOPARDI, 1999).
A TUDCC de Leininger tem sido usada em diversos estudos que focalizam os
cuidados de enfermagem, enfatizando a cultura, os valores, os saberes, o modo de vida,
o que possibilita a construção de conhecimentos que embasem o desenvolvimento do
cuidado congruente.
Leininger (1985) procurou conhecer como as crenças, os valores e as práticas
culturais podiam inferir nos estados de saúde e doença dos sujeitos e notou que os
estresses e as desordens culturais poderiam ser fatores importantes que proporcionavam
a doença, não só física, mas também mentais, e que se as enfermeiras não
compreendessem os valores, crenças e visões do mundo dessas pessoas, não poderiam
ajudá-las.
A Teoria do Cuidado Cultural adquire um papel de destaque e pioneirismo no
campo da enfermagem, sendo eficaz no desenvolvimento de pesquisas que tomam como
objetos de estudo os saberes, as crenças e as práticas de saúde, doença e cuidado. Na
prática clínica a teoria tem sido aplicada na área de saúde pública, principalmente nas
práticas educativas (ORIÁ; XIMENES; ALVES, 2006; SILVA, 2011; CRUZ et al,
2013; MICHET et al, 2010).

Os Metaparadigmas em Leininger
Para Leininger (1985), a Pessoa é um ser que apresenta comportamentos de
cuidar/cuidado que variam segundo as culturas, porém é universalmente um fenômeno
humano. As pessoas expressam cuidado de acordo com valores. Usa termos como ser
humano, ser cultural e ser cuidador.
Já o Ambiente, influencia a forma de expressar cuidar/cuidado assim como
política, religião, parentesco e valores culturais. Define como visão do mundo, estrutura
social e contexto ambiental (Leininger, 1985).
Compreende a Enfermagem como uma disciplina de cuidados transculturais e
uma profissão cujo objetivo maior é o de servir o ser humano. Em alguns dos seus
estudos transculturais foram constatados vários elementos do cuidado que variam
segundo a universalidade e diversidade da cultura, como por exemplo, o apoio,
conforto, observação, toque, respeito, ajuda, amor, confiança e simpatia.
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O cuidado cultural tem um significado importante para o conhecimento,
explicação, interpretação e predição do fenômeno “cuidar” na Enfermagem. O cuidado
cultural em seus conceitos, significados, expressões, padrões, pode ser diferente
(diversidade) ou similar (universalidade), por meio de todas as culturas do mundo. Cada
cultura humana tem um conhecimento e uma prática genérica de cuidado e, geralmente,
tem um conhecimento e uma prática profissional de cuidado, que varia
transculturalmente (LEOPARDI, 1999; LEININGER, 2006).
As diferenças e similaridades do cuidado cultural entre profissionais da saúde e
pacientes existem em qualquer cultura do mundo. Somente haverá cuidados de
enfermagem culturalmente congruentes, quando os valores, expressões ou padrões dos
indivíduos, grupos, famílias, comunidades ou cuidados culturais forem conhecidos e
utilizados adequadamente e de forma significativa pelos enfermeiros, na sua prática
assistencial (LEOPARDI, 1999).
Desta forma, Leininger (2006) diz que os cuidados de Enfermagem
culturalmente satisfatórios poderão contribuir para o bem-estar dos indivíduos, grupos,
famílias, dentro de seu contexto ambiental. Por outro lado, pacientes que experenciam
cuidados de Enfermagem incongruentes com as suas crenças, valores e modos de vida
apresentam sinais de conflito culturais, estresses e preocupações éticas e morais.

Inter-relação conceitual na Teoria da Universalidade e Diversidade do Cuidado
Cultural
Com a ideia de descrever, documentar e explicar a universalidade e diversidade
do cuidado cultural, a teoria criada por Leininger começou a ter consistência.
Entretanto, para estruturar a sua teoria foram definidos determinados conceitos para
embasar os conhecimentos, como: cultura, cuidado, saúde, valor cultural, diversidade
cultural do cuidado, universalidade cultural do cuidado, estrutura social, sistema popular
e sistema profissional (LEININGER, 1985, 2006).
A Cultura para Leininger (1985), abrange os valores, crenças, normas e práticas
da vida, aprendidas, compartilhadas e transmitidas em um grupo específico, que
direcionam seus pensamentos, decisões e ações em formas padronizadas. São
transmitidas de gerações a gerações e tem importância grande na vida dos sujeitos.
Cuidado representa as atividades desenvolvidas para apoiar ou facilitar o
indivíduo ou o grupo que apresentam necessidades claras ou previstas, para minimizar
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ou melhorar a condição humana de vida. O Sistema Popular representa o sistema não
profissional, que presta serviços de cuidado, ou cura tradicionais em casa. Já o Sistema
Profissional está relacionado aos serviços de cuidado ou cura organizados e
interdependentes, oferecidos por profissionais de saúde (LEININGER, 1985).
Saúde, para Leininger (1985), é o estado de bem-estar, culturalmente definido,
valorizado e praticado, que reflete a habilidade dos sujeitos ou grupos em realizar suas
atividades diárias de forma culturalmente satisfatória. Ainda diz que o seu elo com a
Enfermagem se relaciona diretamente aos fenômenos do cuidado que, por sua vez,
devem ser estudados sob uma perspectiva científica e humanística e, desta forma,
delinear a verdadeira natureza desta profissão.
O valor cultural refere-se à forma mais desejada ou preferida de atuar ou
conhecer algo, que é mantida por uma determinada cultura por um longo período de
tempo, e que conduz as ações ou decisões dos sujeitos (LEININGER, 1985).
A Diversidade Cultural do Cuidado se relaciona às variações e/ou diferenças nos
significados, padrões, modos de vida, suporte, facilitações ou capacitações na prática do
cuidado ao ser humano.
A Universalidade Cultural do Cuidado se refere com os fenômenos semelhantes
de ações de assistência, apoio, ou facilitadores para com o outro sujeito ou grupo, que
são provenientes de uma cultura específica, para melhorar a condição humana
(LEININGER, 1985; LEOPARDI, 1999).
A Estrutura Social está ligada aos principais elementos interdependentes e
funcionais de sistemas, como os valores religiosos, de parentesco, políticos,
econômicos, educacionais, tecnológicos e culturais de uma cultura específica, que são
demonstrados em conjuntos linguísticos e ambientais (LEININGER, 1985).

O Modelo do Sol Nascente
Considerando que os aspectos culturais, a história de vida, as visões de mundo,
crenças e valores deveriam ser compreendidas ao prestar o cuidado, Leininger criou o
Modelo do Sol Nascente desenvolvido para amparar às enfermeiras a decidirem os
principais conceitos e inter-relações da teoria. Desta forma, representa o “surgimento do
sol”, ou as formas de descobrir o cuidado a partir da visão de mundo dos profissionais e
pacientes, da estrutura social, da língua, do ambiente, entre outras variáveis
(LEININGER, 1985, 2006).
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O Modelo do Sol Nascente proposto por Leininger tem como objetivo descobrir,
esclarecer, decodificar e prenunciar o conhecimento dos cuidados, assim como
desenvolver um cuidado culturalmente congruente. Os conceitos centrais deste modelo
são a cultura e o cuidado. A cultura é o componente da Antropologia e o cuidado o
componente da Enfermagem (LEININGER, 1985).
Assim, o modelo (Figura 1) foi desenvolvido para disponibilizar uma imagem
conceitual abrangente dos principais fatores tidos como importantes para a Teoria da
Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural. O modelo é um guia visual
conceitual que descreve vários fatores que influenciam os cuidados culturalmente
congruentes com pessoas de diferentes culturas. Além disso, serve como um guia
cognitivo para o pesquisador ao visualizar e refletir sobre os diferentes fatores que
influenciam os cuidados culturalmente baseados no processo de descoberta
(LEININGER, 1985).

Figura 1: Modelo do Sol Nascente de Leininger

A estrutura do diagrama do modelo ilustra a proposta da teórica no referente ao
surgimento de um novo cuidado de enfermagem envolvendo a participação direta dos
pacientes no processo de cuidar, pois eles influenciam esse processo mediante suas
crenças, valores e visão de mundo (ORIÁ; XIMENES; PAGLIUCA, 2007).
Ainda de acordo com estas autoras, o fim último da teoria é deixar o sol
(cuidado cultural) nascer e brilhar de forma intensa para que se reflita nos participantes
do cuidado, disseminando, assim, o cuidado cultural na sociedade. Então, para
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estabelecer este cuidado, o enfermeiro deve inicialmente conhecer a cultura do paciente
e suas formas de cuidar (cuidado êmico), em seguida, deve haver um compartilhar entre
o cuidado êmico e o cuidado ético (profissional) para só então planejar o cuidado
culturalmente congruente.
Desta forma, o modelo é constituído por quatro níveis, nos quais o primeiro
nível é formado pelos componentes interdependentes da estrutura social e visão de
mundo. O segundo nível, interligado ao primeiro e ao terceiro, é a aplicação dos
conhecimentos do paciente, ligando o contexto ambiental onde ele está inserido, sua
linguagem e etnohistória. Estão envolvidos os fatores tecnológicos, religiosos, ligações
sociais e de parentesco, valores culturais, crenças, fatores políticos e legais, econômicos
e educacionais. Já no terceiro nível, também interligado ao segundo e quarto nível
encontram-se as influências dos fatores tecnológicos, religiosos, valores culturais,
crenças, entre outros, citados nas expressões, padrões e práticas do cuidado, ligados à
visão de saúde, doença e morte que o indivíduo ou grupo apresentar.
No quarto nível, baseado nas considerações culturais, o foco está no indivíduo,
família, grupo ou instituição, nos diversos contextos de saúde. As práticas dos sistemas
de cuidado profissional e popular se envolvem e decidem como atuar com os cuidados:
preservando-os, acomodando-os ou repadronizando-os.
A Preservação e/ou Manutenção do Cuidado Cultural refere-se aos atos ou
decisões assistenciais, de apoio, facilitadores ou de capacitação profissional que ajudam
as culturas a manter, preservar ou reter as crenças e valores benéficos do cuidado ou
para enfrentar deficiências e a morte (LEININGER; McFARLAND, 2006).
A Acomodação e/ou Negociação do Cuidado Cultural refere-se às ações e
decisões que assistem, acomodam, facilitam ou capacitam o cuidado e que ajudam as
culturas a se adaptar ou negociar um cuidado congruente, seguro, e efetivo para sua
saúde, bem-estar, ou lidar com a doença ou com a morte (LEININGER; McFARLAND,
2006).
E por último, a Repadronização e/ou Reestruturação do Cuidado Cultural referese às ações e decisões mútuas, assistenciais, de apoio, facilitadoras ou de capacitação
que ajudam as pessoas a reordenar, modificar, mudar ou reestruturar seu modo de vida e
as instituições para melhores padrões (ou benéficos) de cuidado à saúde, práticas ou
resultados (LEININGER; MCFARLAND, 2006).
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O cuidado desenvolvido tem o foco direcionado ao cuidado cultural congruente,
o qual possibilita a inserção do indivíduo no planejamento, organização e decisão do
seu cuidado, de forma a atender suas reais necessidades (LEININGER, 1985).
De acordo com Alcoforado (2011), é essencial que os enfermeiros desenvolvam
uma prática de cuidado cultural congruente, evitando práticas assistenciais impositivas,
nas quais existe um domínio do conhecimento e atividades etnocêntricas, com a
autoridade e poder do outro em suas mãos, decidindo o que fazer e quando fazer. Então,
o paciente deve ser considerado como ser humano dotado de necessidades, com uma
história de vida, com seus saberes e práticas, para que o cuidado seja diferenciado, e
inclusivo destes fatores, para que sejam considerados e valorizados.
Dessa forma, o enfermeiro e o profissional da saúde devem levar em
consideração o contexto sociocultural, no qual os pacientes com doenças crônicas estão
inseridos, de modo a se buscar o conhecimento sobre os diferentes significados dos
saberes e práticas e do processo saúde-doença desses pacientes, facilitando a prática do
cuidado culturalmente congruente.
 A Pedagogia e a Autonomia em Paulo Freire
Paulo Reglus Neves Freire nasceu no Bairro Casa Amarela, Recife, no ano de
1921. Filho de Joaquim Temístocles Freire e dona Edeltrudes Neves Freire, “Tedinha”.
Devido à Grande Depressão na economia mundial, que também atingiu a sociedade
brasileira no ano de 1931, Paulo Freire e sua família mudaram para Jaboatão, distante
18 km de Recife. Em 1934 o pai dele faleceu, deixando uma pequena pensão como
militar aposentado, o que provocou muitas dificuldades para a vida familiar.
Aos 16 anos (1937), ingressou no “Colégio Oswaldo Cruz”, onde cursou o
secundário (o que corresponde atualmente às três últimas séries do Ensino Médio).
Depois, cursou o pré-jurídico (o que equivale atualmente ao Ensino Médio), curso
destinado aos interessados pela área de humanas, favorecendo o ingresso no curso de
Direito. Ao iniciar seus estudos no curso secundário já se sentiu desafiado pela
possibilidade de, em três anos, poder atuar como docente de língua portuguesa
(ANDRADE; FRAZÃO; AGUIAR, 2012).
Paulo Freire aprendeu a ler e escrever com seus pais, junto às mangueiras do
quintal da casa dele e costumava usar um pedacinho de pau para escrever na terra o
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aprendido. Mais tarde, quando questionado sobre a forma como iniciou sua
aprendizagem alfabética, afirmava que:

Eu sabia que as palavras com as quais comecei meu aprendizado eram
palavras de meu horizonte, da minha experiência e não as palavras de
meus pais. Eles começaram a fazer isso comigo. É fantástico porque,
muitos anos mais tarde, quando eu comecei a trabalhar nessa área
como educador, repeti aquilo que meus pais tinham feito comigo.
Durante o processo, eu lembrava que tinha sido assim que eu aprendi
a ler e a escrever. (MYLES; FREIRE, 2003, p. 52).

Paulo Freire formou-se em Direito, em 1947, pela Universidade do Recife,
atualmente Universidade Federal de Pernambuco. Ao atender seu primeiro paciente
falou: “Gostaria de lhe dizer também que, com você, encerro minha passagem pela
carreira nem sequer iniciada. Obrigado” (FREIRE, 1992, p.18). Nesse mesmo ano,
Paulo Freire ingressou no Serviço Social da Indústria (SESI), Departamento Regional
de Pernambuco, na Divisão de Educação e Cultura, como alfabetizador, permanecendo
aí até 1954. O tempo em que permaneceu no SESI de Pernambuco determinou sua
trajetória como educador e pesquisador sobre os saberes locais, o modo de ser, o modo
de organizar o mundo no pensamento, o modo de agir no e com o mundo e as pessoas.
Desse movimento de pesquisa assistemática, deu os primeiros passos para o que mais
tarde seria considerado como um eixo condutor de suas atividades como educador, que
ficou conhecido como Círculos de Cultura, presente nos textos mais remotos desse autor
e com destaque na Educação como Prática da Liberdade (1979), com o qual teve a
oportunidade de, em apenas 47 dias, alfabetizar adultos.
O estudo, as pesquisas e as práticas decorrentes dessa época são considerações
indispensáveis para a compreensão de suas primeiras obras: “Educação como Prática da
liberdade (1967), “Pedagogia do oprimido” (1978) e “Ação Cultural para a Liberdade”
(1975) que se constituíram na base do seu pensamento e de sua prática pedagógica.
Freire foi reconhecido em 1954 por “saber notório” pela Universidade do Recife, o que
permitiu que pudesse participar do concurso para a cátedra de História e Filosofia da
Educação desta universidade, desenvolvendo esse trabalho de 1954 a 1960 e também na
formação de professores de Desenho e Belas Artes, da Universidade do Recife (que
mais tarde passou a chamar-se Universidade Federal de Pernambuco).
Em 1960 prestou concurso para Livre Docente, nessa Universidade, defendendo
a tese “Educação e Atualidade Brasileira” que, segundo o próprio Paulo Freire, viria a
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desdobrar-se na “Educação Como Prática da Liberdade”, anunciando a “Pedagogia do
Oprimido” (FREIRE, 1992, p. 19).
Em 1964, quando coordenava o Plano Nacional de Educação de adultos, foi
preso pela ditadura militar brasileira, em razão de suas ações político-pedagógicas e
exilando-se inicialmente, no Chile, de novembro de 1964 a março de 1969. Depois
ficou exilado na Europa até 1980.
Em 1980, com o fim do exílio, Paulo Freire retornou ao Brasil, tornando-se
professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da Universidade
Católica de São Paulo (PUC/SP) e professor convidado da Universidade de São Paulo
(USP). Foi secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão de Luiza
Erundina (1989 – 1991). Implementou movimentos de alfabetização, de revisão
curricular e de recuperação salarial dos professores, iniciou a construção do Projeto
Político-Pedagógico da Educação Municipal da Grande São Paulo, cujo legado se
configura hoje, na proposta educacional da Escola Cidadã.
Ficou mundialmente conhecido pela criação do chamado “Método Paulo Freire”.
Na verdade, mais do que um método de alfabetização, ele desenvolveu uma teoria do
conhecimento.
Ao abordar autonomia em Paulo Freire, na perspectiva de referencial para a
liberdade pela ação educativa, deve-se recorrer à história de vida desse autor para
ampliar a compreensão do cenário e do contexto no qual sua proposta foi gestada e
desenvolvida como prática e teoria concomitante.
Por meio da educação, a visão reflexiva da existência da opressão, no contexto
da sociedade humana e da autonomia como atributo de liberdade faz de Paulo Freire e
de suas propostas educativas um desafio e um marco que parametriza uma educação
denominada como “educação libertadora”, como meio que desafia a dinâmica educativa
nomeada por ele como “educação bancária”, em função da forte influência que ela
recebe da tradição mercadológica que permeia o cotidiano de nossa sociedade (FREIRE,
1998).
Freire considera a educação libertadora como proposta de formação humana que
visa a problematização das relações sociais, mediadas pelo conhecimento. Nesse
sentido, destaca que um ato cognoscente se caracteriza como agente de libertação na
medida em que:
O objeto cognoscível de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos
cognoscentes, educador de um lado, educandos, de outro. A educação
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problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da
contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação
dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes,
em torno do mesmo objeto cognoscível. (FREIRE, 1978, p. 78).

Assim, os conhecimentos devem ser respeitados conforme as construções
inerentes a cada pessoa e não diferenciados e hierarquizados conforme a posição que
ocupem na sociedade, como professor e aluno. Freire, na citação anterior, destaca que a
educação deve superar essa relação discriminatória, para viabilizar uma relação em que
as pessoas, na educação, sejam respeitadas pelo que elas são e, não, pelo que elas
aparentam ou posição que hierarquicamente, que sejam valorizadas em função do
acervo cultural e de conhecimentos que possuem, pois é com esse potencial que as
pessoas deverão se relacionar e se impor nas relações de ampliação e aprimoramento de
conhecimentos e vivências (FREIRE, 1978).
A educação que contraria essa posição respeitosa aos limites e possibilidades de
cada pessoa e que atribui o valor à hierarquia tanto das pessoas quanto dos
conhecimentos, estabelecendo relações de mais e menos, foi caracterizada por Freire
como “Educação Bancária”, a qual carrega, em suas ações e propostas, a lógica do
mercado, em que os conteúdos são produtos e as avaliações se caracterizam
metaforicamente como moedas. A concepção “bancária” “se torna um ato de depositar,
em que os educandos são os depositários e o educador o depositante”.
Diante disso, a educação bancária gera seres dependentes e limitados a esses
conhecimentos e se caracteriza como uma ação que impede a autonomia e liberdade,
resultando em dependência e submissão.
Freire tem importância, também, como pioneiro na inserção da expressão
“autonomia” no contexto educativo, como expressão carregada da perspectiva de que
todo ato educativo é político, pelo fato de ser manifestação de poder. Poder dos saberes
que todos possuem e poder de interação e mediação desses saberes com todos os
integrantes do ato educativo (FREIRE, 2001).
Autonomia e opressão em educação não tinham, antes de Freire, um significado
definido na perspectiva política e ideológica. Ele defendeu esta perspectiva como
atributo necessário para fazer frente à tradição de educação que se considerava neutra e
como reflexo da sociedade. Freire inverteu essa posição, estabelecendo que a educação
pode e deve constituir a sociedade, em lugar de ser apenas sua expressão.
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Nesse sentido, o processo de educar e cuidar deve ocorrer em uma relação
horizontal, por meio do diálogo, onde as concepções de saúde do paciente precisam ser
consideradas na prática do cuidado do profissional, por meio da troca e intermediação
dos saberes e práticas.

Figura 2: Pedagogia Problematizadora

Fonte: CHIBANTE, 2014, p. 47

A figura 2 mostra que a prática dialógica permite o compartilhamento dos
saberes e práticas entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. Nesse momento é
que se leva em consideração o saber do outro, valorizando a sua cultura, suas crenças,
seu contexto social, político e econômico.
Neste sentido, a conscientização torna-se um ato reflexivo, e, portanto, produto
da prática dialógica. É nesse compartilhar de saberes e práticas que há a revelação de
uma reflexão crítica para a construção de um novo saber. Diante disso, ocorre a
transitividade da consciência ingênua, revelada pela passividade, para uma consciência
crítica e reflexiva, caracterizada por ser ativa e questionadora, implicando em
autonomia do sujeito.
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Freire (2001) afirma que a consciência do mundo e a consciência de si crescem
juntas e em razão direta, onde uma está comprometida com a outra. Nesse sentido, na
visão do autor, o homem é um ser inconcluso, histórico e contextualizado.
Diante disso, Freire apoia sua teoria em seis pressupostos designados por ele
como ideias-força:
 Toda ação educativa deve estar precedida de reflexão sobre o homem e
de uma análise do seu meio
 O homem só será sujeito a partir da reflexão de sua situação e do seu
ambiente
 A educação deve levar o indivíduo a uma tomada de consciência e
atitude crítica no sentido de haver mudança da realidade
 Por meio da integração do homem com o seu contexto, haverá a reflexão,
o comprometimento, construção de si mesmo e o ser sujeito
 À medida que o homem se integrar às condições de seu contexto de vida
realiza reflexão e obtém respostas aos desafios que se lhe apresentam,
criando cultura
 O homem é criador de cultura e fazedor da história, pois, na medida em
que ele cria e decidi, ele a transforma
 A educação deve pressupor que o homem chegue a ser sujeito, construirse como pessoa, transformar o mundo, estabelecer relações de
reciprocidade, fazer cultura e história
 Princípios da Pedagogia Freireana
Os princípios em Paulo Freire não são apenas “o que serve de base para alguma
coisa”, mas, sim, o que deve estar em todas as coisas; são universais, e, portanto, estão
em todo o processo de formação humana. Os princípios que foram utilizados neste
estudo: o que ele entende por Realidade; a necessidade de Liberdade; a possibilidade e
a necessidade do Diálogo; e a necessidade de Conscientização.
 Realidade
A realidade é vista por Freire em sua totalidade, o que inclui não só o campo
educacional, mas também o econômico, social e político. Em Pedagogia do Oprimido,
ele deixa clara a necessidade de levar em consideração a realidade:
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Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e
bem-comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo
completamente alheio à experiência existencial dos educandos vem
sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação. A sua
irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece como seu indiscutível
agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os
educandos dos conteúdos de sua narração (FREIRE, 1970, p. 65-66).

Observa-se que a realidade é tratada por Freire (1970) como movimento, sendo
algo mutável. Se fosse estática, parada, seria uma realidade dada como pronta. Diante
disso, tem-se uma realidade em movimento e um ser humano inconcluso, portanto
possibilidade de ser mais.
Para Freire, o homem é um ser de relações com a realidade e não só de contato.
Em sua obra “Educação como Prática para a Liberdade” ele refere-se ao mundo como
realidade objetiva.

Entendemos que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva,
independente dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo,
partirmos de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não
apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar no mundo resulta de
sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é
(FREIRE, 1967, p. 39).

O homem precisa conhecer a realidade na qual está inserido para posteriormente
transformá-la. Na sua obra “Conscientização” (1980), Freire afirma que a realidade
aparece para o sujeito de duas maneiras: a primeira, quando ainda não é objeto
cognoscível; a segunda, quando se torna objeto de conhecimento, já é passível de crítica
e esta não mais corresponde a uma posição ingênua. Mas só é possível compreender
criticamente a realidade por meio do processo de conscientização.
A conscientização é um compromisso histórico, é uma inserção crítica na
história, assumindo o homem uma posição de sujeito podendo transformar o mundo. É o
desenvolvimento da tomada de consciência crítica. Essa transformação da realidade é
destacada por Freire como possibilidade através da Educação Problematizadora:
Na concepção bancária o educador vai “enchendo” os educandos de
falso saber, que são os conteúdos impostos [...] na prática
problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu poder de
captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas
relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como
uma realidade em transformação. [...] A educação problematizadora se
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faz, assim, num esforço permanente, através do qual os homens vão
percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em
que se acham (FREIRE, 1970, p. 82).

Nesse sentido, compreender a realidade em seu contexto, percebe-se que ela é
passível de mudança, por meio da crítica e da compreensão do que ela significa para
nós. E isso pode ser feito através do processo de conscientização.
 Liberdade
No prefácio de Pedagogia do Oprimido (1970), Ernani Fiori mostra que Paulo
Freire refere-se à liberdade não como uma possibilidade, mas como seu próprio
exercício. O método de Freire possibilita o exercício da liberdade e não apenas a
discussão a respeito do conceito.
Entretanto, Freire utilizou mais a palavra libertação que liberdade, pois
acreditava que a liberdade é natural ao ser humano, universal, mas a libertação é que
precisa ser conquistada no decorrer de sua vida. É por meio da educação, que a
liberdade pode ser exercida.
Quando os homens se percebem como seres menos, podem lutar contra quem os
faz menos. Assim, o desejo é de sair da condição de oprimido, e o risco é de se tornar
opressor. Entretanto, o processo de libertação só aconteceria quando os oprimidos
buscassem recuperar a sua humanidade para si e para o opressor que existe dentro dele.
A libertação deve partir do oprimido, pois Freire (1970) entende que eles
compreendam melhor o processo de opressão e assim, ambos, oprimidos e opressores,
poderão recuperar a sua humanidade perdida.
Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem
sentirá melhor os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir
compreendendo necessidade da libertação? Libertação a que não
chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento
e reconhecimento da necessidade de lutar por ela (FREIRE, 1970, p.
33).

Freire deixa claro que o processo de libertação deve partir dos oprimidos, mas os
oprimidos não poderão permanecer com o opressor dentro de si, pois, se assim o
fizerem, a libertação não será verdadeira.
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O autor destaca ainda que os oprimidos que introjetarem a sombra dos
opressores, temem a liberdade, pois na medida em que expulsassem esta sombra, eles
teriam que preencher esse vazio com outro conteúdo que, nesse caso, seria a sua
autonomia. Por isso, a liberdade é conquistada, ou melhor, Freire (1970) entende a
liberdade enquanto algo natural ao ser humano; todos os seres humanos podem ser
livres, mas é preciso iniciar esse processo, em que tanto opressor quanto oprimido tem
medo.
A libertação é um parto doloroso que só é viável na e pela superação da
contradição opressor-oprimido, que é a libertação de todos. E dessa superação nascerá o
homem novo. Este homem novo não se conclui, iniciado o processo de libertação ele
estará sempre sendo (FREIRE, 1970, p. 38).
A liberdade possibilita a inter-relação com o objeto dessa investigação,
considerando que a liberdade se circunscreve no ato de criar e de propor o que e como
aprender, herdando a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se às
condições de seu contexto, respondendo os seus desafios, discernindo, transcendendo,
lançando-se no domínio da história e da cultura.
Nesse sentido, a concepção de liberdade expressa por Freire é a matriz que dá
sentido a uma educação que não pode ser efetiva e eficaz senão na medida em que os
educandos nela tomem parte de maneira livre e crítica.
 Diálogo
O diálogo é entendido como a própria palavra, que possui suas dimensões de
ação e reflexão. É o encontro fraterno em que há troca de ideias sobre as experiências, a
partir do saber que cada paciente possui. É o encontro em que se solidarizam a ação, a
reflexão e a ação dos seus sujeitos direcionados ao mundo a ser transformado e
humanizado (FREIRE, 1997).
Com base nesse enfoque, é importante a articulação do diálogo libertador de
Freire entre os pacientes com doenças crônicas e o profissional da saúde, pois é possível
estabelecer, por meio dessa comunicação, uma relação de reciprocidade, de troca de
ideias e de interatividade. Além disso, permite buscar no universo histórico-social e
cultural dos pacientes, os saberes e práticas sobre o processo saúde-doença na
perspectiva de contribuir para a transformação da realidade.
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Em Pedagogia do Oprimido, Freire (1970) destaca os principais elementos
necessários à constituição do diálogo, que são: a humildade, a fé, o amor, a confiança e
a esperança. Esses elementos possibilitam um pensar verdadeiro e crítico para a
transformação da realidade, na busca pelo ser mais.
No diálogo não existe relação de dominação, pois não é um ato de medo. O
diálogo se sustenta no amor. E esse amor é compromisso com a causa dos oprimidos,
que é a libertação. No diálogo, é preciso reconhecer que o outro tem algo a oferecer.
Dialogar requer humildade, e se ela é perdida, o diálogo se rompe.
Freire (1970) levanta os seguintes questionamentos:
Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre
no outro, nunca em mim? Como posso dialogar, se me admito como
um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros
“isto”, em quem não reconheço outros eu? Como posso dialogar, se
me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade
e do saber, para quem todos os que estão foro são “essa gente”, ou são
“nativos inferiores”? Como posso dialogar, se me fecho à contribuição
dos outros que jamais reconheço, e até me sinto ofendido com ela?
Como posso dialogar, se temo a superação e se, só em pensar nela,
sofro e definho? (FREIRE, 1970, p. 93)

Outro elemento importante é a fé. Freire (1970) diz que “não há diálogo, se não
há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e de refazer. Fé na sua vocação
de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens”.
O homem de fé acredita nos homens e no poder que o homem tem de criar, de
poder mudar a realidade libertando-se. O diálogo se faz numa relação horizontal quando
se funda no amor, na humildade e na fé, num clima de confiança, que é também outro
elemento necessário para que ocorra o diálogo.
De acordo com Freire (1970), a confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos
cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo. Um falso amor, uma falsa
humildade, uma debilitada fé nos homens não pode gerar confiança. Dizer uma coisa e
fazer outra, não levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança.
Freire (1980) em sua obra Conscientização, refere-se ao diálogo como o
encontro entre dois homens, mediatizados pelo mundo. É a necessidade existencial
porque é uma característica humana e os homens precisam encontrar o seu verdadeiro
significado para trilhar o caminho para a transformação da realidade. Além disso, estão
inseridas a ação e reflexão a respeito do que está sendo dialogado.
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 Conscientização
Deve-se incorporar a essencialidade da conscientização para a análise nesta
pesquisa, o fato de que o desenvolvimento crítico de tomada de consciência significa em
ir além da fase espontânea da apreensão até chegar a uma fase crítica, na qual a
realidade se torna um objeto cognoscível e se assume uma posição epistemológica,
procurando conhecer e, em outras palavras, tomar posse da realidade (FREIRE, 1980).
A consciência em Freire não está separada do mundo, ao contrário está baseada
na relação da consciência com o mundo. Isto implica que os sujeitos podem fazer e
refazer o mundo.
Na obra Educação como Prática da Liberdade (1967), Freire refere-se à
necessidade de uma reforma educacional que seja democrática, e essa reforma é baseada
no princípio da conscientização, pautada essencialmente na apreensão da realidade. Esta
conscientização é mostrada em seu método da alfabetização, que leva em consideração
a realidade em que os sujeitos da aprendizagem estão inseridos.
Em sua obra Conscientização Freire afirma que:
Essa tomada de consciência não é ainda a conscientização, porque esta
consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência. A
conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea
de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual
a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume
uma posição epistemológica. Quanto mais conscientização, mais
“desvela” a realidade, mais se penetra na essência fenomênica do
objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo (FREIRE,
1980, p. 26).

A reforma que Freire (1967) propôs foi inovadora, baseada em um método ativo,
dialogal, e que possibilitaria a libertação. Esse método tem como objetivo a
conscientização, que segundo o autor é exercício da autonomia. Exercitar a autonomia é
tronar-se sujeito de suas ações, saindo da posição de oprimido por um sistema que ele
não entende. E só é possível por aqueles que tem a consciência do inacabamento
humano. Dessa forma a liberdade é exercida.
O conceito de cultura, discutido por Freire e seus educandos, permitiria a clareza
do entendimento do ser humano como sujeito de sua própria história. Dessa forma, a
antropologia seria o ponto inicial: a partir da consciência ingênua para o
desenvolvimento da consciência crítica.
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A cultura é definida por Freire (1980) como todo resultado da atividade humana,
do esforço criador e recriador do homem, do seu trabalho por transformar e estabelecer
relações de diálogo com outros homens. Atrelada à cultura, deve-se destacar a história, a
qual na compreensão do autor é vista a partir do princípio de que:

Um homem faz história na medida em que, captando os temas
próprios da sua época, pode cumprir tarefas concretas que supõe a
realização destes temas. Também faz história quando, surgirem os
novos temas, ao se buscarem valores inéditos, o homem sugere uma
nova formulação, uma mudança na maneira de atuar, nas atitudes e
nos comportamentos. Insistamos em que o homem, para fazer a
história, tem de haver captado os temas. Do contrário, a história o
arrasta, em lugar dele fazê-la (FREIRE, 1980, p. 38).

Com isso, partindo da busca pela compreensão do contexto histórico, social e
cultural dos pacientes com doenças crônicas, que se faz necessária para a interpretação
do processo saúde-doença desses sujeitos, foi importante enfocar outros conceitos de
Freire (1980), como o da conscientização, que supõe a ação de transformar, parte das
situações vividas e implica em um retorno crítico à realidade em que se inserem os
indivíduos.
A teoria dialética de Freire (1997) tem como pilar o caráter dialógico e
problematizador das relações e da inconclusão dos homens, que se encontra em
permanente processo de aprendizagem para atingirem as transformações. Além disso,
expressa a constante capacidade de transformação, na qual o conhecimento é entendido
como inacabado, contínuo e progressivo, e o homem assume o papel de sujeito com
atitudes: crítica, reflexiva e histórica.
Nesse sentido, considerando as práticas derivadas da transformação ou da
reconstrução de saberes, alguns estudos, na área da enfermagem, adotaram as ideias e
conceitos de Freire para subsidiar suas produções científicas, identificando na obra
desse autor um referencial teórico que pode significar um poder de ação gerador de
novas práticas (FIGUEIREDO, 2005; CARVALHO, 2009; BRITO, 2009; MORAIS,
2009).
No estudo de Figueiredo (2005), foi revelado que as concepções e conceitos
freireanos serviram para dar suporte às argumentações da sua tese, que teve como
pressuposto, afirmar que as mulheres idosas sofrem com a perda de sua autonomia
imposta pela ação opressora da sociedade capitalista e globalizada, mas que também
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reconquistam essa autonomia a partir do processo de conscientização vivenciados em
espaços sócio educacionais e democráticos.
Já Carvalho (2009), enfatizou que as contribuições freireanas se definem como
importantes fontes de conhecimento e motivação para os estudos nas diversas áreas do
saber humano. A autora traz o diálogo problematizador no processo de ensino
aprendizagem com o objetivo de fazer com que o homem atinja uma consciência
transformadora da sua realidade, buscando melhorar a sua condição de vida.
Na pesquisa de Brito (2009), o seu estudo foi construído com base nos
pressupostos de que as concepções filosóficas da teoria de Freire podem servir como
apoio teórico fundamental para a análise e discussão dos saberes e das práticas sobre a
prevenção do câncer de mama, constituintes do universo do senso comum das pessoas
idosas. Da mesma forma, no estudo de Morais (2009), onde foi identificada a
necessidade de aproximações e articulações de conteúdos filosóficos e epistemológicos
sobre o conhecimento contido na Teoria de Freire para iluminar a discussão dos saberes
e práticas experimentados por familiares no ato de cuidar de idosos com Alzheimer.
Diante disso, o modelo educativo proposto por Freire é inovador, uma vez que a
transformação da realidade, baseada na crítica e reflexão, vem sendo adotada no campo
da educação em saúde, principalmente da Enfermagem. Nesse sentido, o pensamento de
Freire inspira a teoria e a prática da educação, contribuindo e enriquecendo a prática
educativa em enfermagem, o que resulta em um cuidado diferenciado, pautado na
problematização da realidade vivenciada pelos sujeitos.
 Entre Leininger e Freire: cuidados compartilhados
Freire, em sua proposição teórica, demonstrou sua preocupação com a cultura
das pessoas (os educandos). Nesse sentido, a enfermagem, em relação ao cuidado em
saúde, também tem se preocupado com os aspectos referentes aos fatores culturais,
como as crenças, os saberes e práticas, os valores e os significados dos pacientes
atribuídos ao processo saúde e doença e como isso se relaciona com o cuidado. Diante
disso, a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural é um exemplo que
expressa esta preocupação.
A aproximação nos conceitos de Leininger e Freire está na valorização da
cultura dos sujeitos envolvidos, tanto os educandos como os pacientes. De acordo com
Teixeira (2008), considerar a dimensão cultural, em ambas as práticas (educativa e de
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saúde) é elemento fundamental, a fim de que tenhamos a possibilidade de atingir com
abrangência suficiente as pessoas, já que as formas como elas se expressam nas
situações de saúde e educação no seu cotidiano tem relação com as crenças, os valores e
os costumes.
Desta forma, tanto na prática educativa proposta por Freire, quanto nas práticas
de cuidado abordadas por Leininger o reconhecimento e o respeito da identidade
cultural são importantes. Nesta pesquisa buscou-se identificar a concepção de
autonomia para os pacientes hospitalizados com DCNT e para os profissionais da
equipe de enfermagem, de modo a atender as premissas comum à ambos os teóricos.
A pedagogia problematizadora de Freire possibilita os encontros entre
enfermeira e pacientes onde, por meio do diálogo e compartilhamento das ideias, é
possível acessar os saberes e práticas sobre as demandas do cuidado, e também por um
processo de crítica e reflexão, contribuir com a promoção da mudança que se fizer
necessária.
Ao abordar os saberes e práticas de pacientes sobre as demandas de cuidado de
si, numa perspectiva educativa, considera-se o arcabouço cultural em que o pacientes
está envolvido por meio do compartilhamento de saberes e práticas de cuidado entre a
enfermeira e o pacientes, levando-se em conta as diferenças entre a cultura dos
envolvidos no cuidado: a profissional, advinda do saber técnico-científico; e a pessoal,
cunhado ao saber leigo dos pacientes, revelando-se aí uma possível articulação das
ideias freireanas com a Teoria Cultural do Cuidado de Enfermagem (MARTINS;
ALVIM, 2012).
Para Leininger (1978) é necessário que a enfermeira passe a compreender a
importância de se conhecer a cultura dos pacientes e, a partir dela, basear suas ações,
tornando possível diminuir o distanciamento entre quem cuida e quem é cuidado, no
sentido de melhorar a adaptação e aceitação das recomendações profissionais de
cuidado.
Leininger, em sua teoria, valoriza os aspectos culturais como forma de expressão
dos sujeitos envolvidos no processo de cuidado, indo ao encontro das ideias de Freire,
que também valoriza os aspectos culturais como forma de expressão dos sujeitos, porém
no processo educativo.
Enquanto Freire (1994) trabalha com a perspectiva da consciência críticoreflexiva, pelo diálogo. Ele diz que a educação deve estimular a opção e afirmar o
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homem como homem. Adaptar é acomodar, não transformar. Leininger (2006) trabalha
com as categorias de adaptação e acomodação. Na visão de Leininger, o paciente não
propriamente transforma ou muda a sua concepção de saúde e doença pela crítica e
reflexão, mas ajusta-se às condições que lhes são apresentadas.
Nesse sentido, Leininger caracteriza o diálogo como forma de atenuar os
conflitos na relação do cuidado pela troca de informações. Já para Freire, o diálogo não
exclui o conflito, sob a pena de ser um diálogo ingênuo, impossibilitando que os
oprimidos superem a condição de oprimido.
Assim sendo, o compartilhamento dos saberes e práticas, tanto da enfermeira
quanto do paciente refletem e analisam juntos a pertinência, ou não, de determinada
prática. Logo, é fundamental a articulação dos cuidados profissional e popular com o
cenário onde será desenvolvido, de modo que o paciente tenha participação ativa na
atividade desenvolvida, tornando-se autônomo e alcançando a plenitude e efetividade do
cuidado.
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CAPÍTULO III: PERCURSO METODOLÓGICO

Caracterização do Estudo
Considerando o objeto e os objetivos do estudo, optou-se por uma pesquisa de
natureza qualitativa com delineamento descritivo do tipo etnográfica. De acordo com
Polit e Beck (2011), a finalidade dos estudos descritivos é o de observar, descrever e
documentar os aspectos da situação estudada.
Para Teixeira (2008, p. 137), a abordagem qualitativa procura reduzir a distância
entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, utilizando a compreensão dos
fenômenos pela sua descrição e interpretação e, segundo Minayo (2014), ela permite
desmistificar processos sociais de grupos particulares que ainda não foram totalmente
revelados e, portanto, proporciona a construção de novas abordagens e criação de novos
conceitos e categorias durante o processo de investigação.

A abordagem etnográfica
O chamado método compreensivo ou hermenêutico é uma criação da filosofia
que opõe um modo de conhecimento intuitivo e sintético ao modo analítico e
discursivo, que separa o todo em seus elementos para, em seguida, reconstruí-los, sendo
possível por meio da compreensão explicativa (MARUYAMA, 2004).
De acordo com Japiassu (2002, p. 106-107):

A verdade, na hermenêutica, deve processar-se em torno da questão da
compreensão. Como tal, culmina na análise da linguagem como uma
base sólida de apoio, pois a linguagem aparece como verdadeiro
paradigma do conjunto das formas de objetivação social. A linguagem
é o lugar de onde nasce a compreensão.

O sentido captado pelo pesquisador possibilita a compreensão do fenômeno por
meio de uma relação dialética entre explicação e compreensão. Por outro lado, a
interpretação é o trabalho de pensamento que consiste em decifrar o sentido aparente,
em manifestar os níveis de significação implicados na significação literal (OLIVEIRA,
1998; JAPIASSU, 2002).
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Japiassu (2002) esclarece a diferença entre significado e símbolo. Significado é a
representação, na linguagem, do significante. Já o símbolo é toda estrutura de
significação em que um sentido direto, primário e literal designa um outro sentido
indireto, secundário, figurado, que só pode ser apreendido por meio do significado
Dentro dos pressupostos epistemológicos e metodológicos, a etnografia é um
método de pesquisa que possibilita a análise compreensiva dos fenômenos, sob o ponto
de vista dos sujeitos (MARUYAMA, 2004).
Para Sousa e Barroso (2008) a Etnografia é um processo investigativo, surgindo
como recurso metodológico para apreender do sujeito a sua visão de mundo a partir das
suas crenças, mitos e valores e da análise do estilo de vida ou padrões culturais das
pessoas, o que permite entender o sujeito no seu contexto cultural.
Para Geertz (1989), a etnografia é uma descrição densa da realidade. Tal
densidade advém das manifestações de significados que permitem ao pesquisador
explicar e interpretar os sentidos de um determinado contexto cultural, possibilitando
que outros também apreendam o fenômeno estudado.
A etnografia surge no cenário da antropologia, a partir do momento em que não
há mais separação entre aqueles que observavam e que tinham o conhecimento sobre as
comunidades no seu contexto e os pesquisadores que, em seus gabinetes, analisavam os
dados. Assim, o etnógrafo começa a efetuar ele mesmo sua pesquisa de campo através
da observação direta, de modo que o trabalho de campo é a própria fonte da pesquisa
(LAPLANTINE, 2003). Este fenômeno se revela devido à necessidade de compreender
as relações socioculturais, os comportamentos, ritos, saberes e práticas das sociedades,
até então, desconhecidas, e que adaptaram a problemas comuns da atualidade.
Na origem da etnografia, destacam-se dois teóricos: Franz Boas e Malinowski.
Boas promove uma mudança nas pesquisas etnográficas por considerar o pesquisador
como homem de campo que deve anotar e descrever tudo que faz parte da comunidade,
desde o material com que são construídas as casas até o comportamento, relações, mitos
da comunidade. A etnografia, nessa perspectiva, busca entender a sociedade na
totalidade das relações sociais e dos elementos que a constituem (SILVA et al, 2009).
Já Malinowski, ao estudar a sociedade na sua totalidade, ou seja, como
funcionava no momento da observação, põe em prática a observação participante que
para ele é a única forma de conhecer intensivamente uma sociedade no seu contexto
microssociológico, a partir da relação com o todo social. Portanto, segundo esse autor,

79

para entender o homem na sua totalidade é necessário um trabalho de campo, um olhar
para as situações ocorridas no interior do grupo no qual vive, age e se relaciona (SILVA
et al, 2009).
Diante das contribuições destes dois etnógrafos, as pesquisas passaram a buscar
a compreensão da sociedade do ponto de vista das pessoas que nela vivem. Então, o ir, o
ver e o viver com os nativos representaram o marco inicial do surgimento da
antropologia científica e a observação participante se tornou a principal técnica para
atingir esses objetivos.
Como uma metodologia, a abordagem antropológica da etnografia enfatiza o
papel do pesquisador como o principal instrumento da pesquisa. Geertz (1989) diz:

Para descobrir quem as pessoas pensam que são, o que pensam que
estão fazendo, é necessário adquirir uma familiaridade operacional
com os conjuntos de significado em meio aos quais elas vivem. Isso
não requer sentir como os outros ou pensar como eles, o que
simplesmente é impossível. Nem virar nativo, o que é uma ideia
impraticável e inevitavelmente falsa. Requer aprender como viver
com eles, sendo de outro lugar e tendo um mundo próprio diferente.

Para Moreira e Caleffe (2006), a etnografia é um método e um ponto de partida,
é a interação entre o pesquisador e os seus objetos de estudos. Angrosino (2009) refere
que a etnografia é a arte e a ciência de descrever um grupo humano, suas instituições,
seus comportamentos interpessoais, suas produções materiais e suas crenças,
envolvendo a descrição holística de um povo e seu modo de vida.
Para Leininger (1985), a etnografia, no seu sentido mais amplo, pode ser
definida como um processo sistemático de observar, detalhar, descrever, documentar e
analisar o estilo de vida ou padrões específicos de uma cultura ou subcultura, para
aprender o seu modo de viver em seu ambiente natural.
Em termos de prática de enfermagem, a compreensão do comportamento dos
pacientess viabiliza a possibilidade de prestar cuidados mais congruentes e que resultem
numa maior satisfação das pessoas que cuidamos. Aspectos relacionados à saúde, à
doença e às formas de reagir ao processo de aculturação, que inclui a perspectiva do
sistema de saúde, são possíveis de serem contemplados pelas pesquisas etnográficas.
(GUALDA; HOGA, 1997).
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A etnografia é uma estratégia de pesquisa na qual o pesquisador se insere na
realidade social que se propõe estudar para compreender elementos intrínsecos e tácitos
dessa sociedade, em especial, a sua cultura. “Na etnografia, o pesquisador coloca-se na
realidade do grupo pesquisado para assim poder estudar o fenômeno por dentro”
(CUNHA; RIBEIRO, 2010; VIEIRA; PEREIRA, 2005, p. 226).
Para tal, a etnografia se utiliza de uma série de métodos, semelhantes às do
estudo de caso: observações (sejam elas com a participação do observador ou não);
entrevistas; análise documental. As formas de coletar esses dados da realidade
observada, por parte do pesquisador etnográfico, muitas vezes se resumem na sua
observação e escuta dos fatos e fenômenos da realidade estudada (SILVERMAN,
2009).
A enfermagem, vem reelaborando seu conhecimento no intuito de aprimorar o
cuidado e contemplar as mais diversas dimensões do ser humano. Esse processo inclui
um novo olhar que busca valorizar aspectos relacionados ao subjetivismo. Aspectos
como experiências de vida, valores, crenças, sentimentos, modo de vida e visão de
mundo estão sendo considerados extremamente presentes e influentes no sucesso da
relação enfermeiro-pacientes. O cuidado de Enfermagem vem sendo considerado um
fenômeno onde o saber popular e o saber científico devem convergir a fim de atender às
necessidades de saúde e bem-estar do paciente (MATHIAS; ZAGONEL; LACERDA,
2006; COSTA; BARROSO, 2006).
Nesse contexto, o estudo da cultura constitui um elemento importante, uma vez
que possui uma influência marcante sobre o comportamento humano. A etnografia
surge como caminho para desvendar culturas, conhecer o outro e, a partir deste
conhecimento, reelaborar e direcionar culturalmente as ações de Enfermagem,
objetivando formas mais eficientes de desenvolver o cuidado (SOUSA; BARROSO,
2008).
Diante disso, a etnografia é uma ferramenta fundamental para compreender as
sociedades multiculturais do mundo pós-moderno, além de servir às suas necessidades,
pois se trata de um método de pesquisa aberto à realidade sociocultural, que pretende
olhar para um determinado cenário com o interesse de interpretar os significados das
ações e dos eventos a partir do ponto de vista de quem os vive. Por isso, não consiste,
simplesmente, em descrever uma cultura revelando uma perspectiva social totalitária e
rígida, incapaz de lidar com dimensões importantes da realidade social, como a

81

mudança, o conflito e a criatividade individual e grupal (LENARDT; MICHEL; MELO,
2011; QUEIROZ, 2003).
Desta forma, os estudos etnográficos fornecem aos profissionais da saúde a
possibilidade de compreender a saúde e a doença sob os diversos pontos de vista dos
usuários dos serviços de saúde. No que diz respeito à enfermagem, há necessidade em
valorizar a subjetividade dos seres humanos, o ponto de vista deles e as condições
sociais nas quais se desenvolve o fenômeno do cuidado. Portanto, os estudos culturais
na área da enfermagem proporcionam benefícios para a humanização e qualidade dos
serviços prestados (LENARDT; MICHEL; MELO, 2011; ALMEIDA; SOARES, 2010;
MUNIZ; ZAGO, 2009).
Destaca-se a importância do reconhecimento da situação cultural para o cuidado
integral e significativo, onde os achados etnográficos contribuem no sentido de fornecer
a descrição de uma realidade local. Com isso, a utilização do método etnográfico nas
pesquisas em enfermagem tem proporcionado a revelação dos aspectos profundos e
significativos dos sujeitos envolvidos em contextos socioculturais diversos.

O campo e os participantes da pesquisa
A pesquisa foi realizada nas unidades de clínica médica masculina e feminina do
Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense
(UFF) no período de janeiro a junho de 2017.
Os participantes foram pacientes hospitalizados com DCNT em enfermarias de
clínica médica do hospital universitário e a equipe de enfermagem que atuam em
atividade assistencial nas referidas enfermarias.
Como critérios de inclusão dos pacientes: ambos os sexos, adultos e idosos com
idade igual ou superior a 18 anos, com diagnóstico médico em prontuário de pelo menos
uma DCNT; e como critérios de exclusão: pacientes com alterações psíquicas e/ou
mentais que prejudicassem a participação na pesquisa.
Para seleção da equipe de enfermagem foram critérios de inclusão: ambos os
sexos, que atuam nas referidas enfermarias na assistência direta dos pacientes com
DCNT. E como critérios de exclusão: profissionais de licença médica ou outros tipos de
afastamento.
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Produção de dados
Foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta de dados: observação
participante com registros em diário de campo, onde foi descrito o processo de cuidado
da equipe de saúde com os pacientes hospitalizados (APÊNDICE A); Análise
Documental

em

prontuários

dos

pacientes

para

caracterização

do

perfil

sociodemográfico e entrevista semi-estruturada (APÊNDICE B1/B2), em objetivou-se
aprofundar aspectos da observação e analisar a autonomia dos pacientes hospitalizados
com DCNT.
A observação participante consiste na participação real do conhecimento na vida
da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. O observador participante
toma parte no funcionamento do grupo estudado e esforça-se para observar e registrar
informações dentro de contextos e experiências relevantes para os participantes. Ao
assumir o papel de participante, os observadores podem compreender coisas veladas ou
que não teriam sido percebidas por observador mais passivo. (GIL, 2008; POLIT;
BECK, 2011).
Para a observação participante foi usado um diário de campo, que para Minayo
(2014) tem o objetivo de registrar em tempo real, atitudes, fatos e fenômenos percebidos
no campo de pesquisa. Os registros devem ser feitos diariamente, sempre datados,
sinalizando os sujeitos envolvidos, o local, a situação observada, as condições que
podem estar interferindo no fato, a influência da rotina e as normas institucionais do
fenômeno.
A observação participante é o princípio fundamental com que os etnógrafos têm
buscado para compreender o mundo simbólico no qual as pessoas vivem, ver as coisas
da maneira como elas fazem e captar os sentidos que elas atribuem para tornar suas
experiências significativas (POPE; MAYS, 2009).
A observação é uma técnica fundamental na etnografia, uma vez que os
etnógrafos buscam aprender com os membros de um grupo cultural, afim de
compreender sua visão de mundo. Com isso, é fundamental desenvolver a perspectiva
êmica, em que se trata da visão de quem está dentro, tornando-se membro da cultura
(POLIT; BECK, 2011).
A Análise Documental é definida como a investigação educativa na detecção de
unidades de significado num texto e no estudo das relações entre elas e em relação ao
todo. Pode-se afirmar que os documentos são fontes de dados brutos para o investigador
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e a sua análise implica um conjunto de transformações e verificações realizadas a partir
dos mesmos com o objetivo de ser atribuídos significados relevantes em relação a um
problema de investigação (CALADO; FERREIRA, 2005).
A entrevista semi-estruturada combina perguntas abertas e fechadas e os sujeitos
tem a oportunidade de falar sobre o tema sem ficarem presos aos questionamentos
formulados. Eles falam sobre a realidade que vivenciam suas ideias, crenças,
pensamentos, opiniões, sentimentos, atitudes e comportamentos (MINAYO, 2014).
A coleta de dados foi desenvolvida no período de janeiro a junho de 2017 com a
ida ao campo de pesquisa para a realização da observação participante. As observações
foram realizadas três vezes na semana no período da manhã e da tarde, com o objetivo
de captar a rotina da instituição, as falas e o relacionamento profissional-paciente, as
dificuldades enfrentadas, o funcionamento do setor e o ambiente.
As entrevistas foram gravadas em aparelho MP4, tendo duração média de 20
minutos para cada entrevista, para que nenhum dado fosse perdido o que permitiu que o
entrevistador ouvisse os sujeitos da pesquisa com maior atenção, estabelecesse certa
confiança com os mesmos e observasse as suas expressões corporais, objetivando
compreender melhor os seus depoimentos. As entrevistas com os pacientes aconteceram
na beira do leito, normalmente no período da manhã. Com a equipe de enfermagem em
uma sala que utilizavam para as refeições e dormitório de cada andar da clínica médica
masculina e feminina e de acordo com a disponibilidade dos profissionais, pois os
mesmos encontravam-se em horário de trabalho.

Tratamento, Organização e Análise dos dados
Nessa etapa, as entrevistas foram transcritas na íntegra pela própria
pesquisadora, identificadas pelas iniciais P (Paciente); E (Enfermeiro); TE (Técnico de
Enfermagem), visando preservar a identidade dos sujeitos; os registros de diário de
campo foram digitados, e em seguida, o corpus de dados foi submetido à análise de
conteúdo.
Para Bardin (2009, p. 47), a análise de conteúdo pode ser definida como:

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção destas mensagens.
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A técnica de análise de conteúdo pressupõe algumas etapas, definidas por Bardin
(2009) que são: pré-análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos
resultados, inferência e interpretação.
Na pré-análise são desenvolvidas as operações preparatórias para a análise
propriamente dita. Consiste em um processo de escolha dos documentos, da formulação
das hipóteses e dos objetivos e preparação de indicadores para subsidiar a interpretação
final. A exploração do material ou codificação representa o processo por meio do qual
os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais
permitem uma descrição das características pertinentes ao conteúdo expresso no texto.
A última etapa consiste no tratamento dos resultados, inferência e interpretação,
onde se busca colocar em destaque as informações fornecidas pela análise.
Após a leitura das entrevistas, os dados foram divididos em unidades temáticas.
E, posteriormente, os temas comuns emergentes foram agrupados em quatro categorias,
dentre as quais: Autonomia e liberdade; autonomia e inform(Ação); autonomia e
realiz(Ação); e autonomia e cultura.

Aspectos Éticos
Conforme preconizado na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, toda pesquisa que envolve seres
humanos, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou parte dele, incluindo o
manejo de informações, deve assegurar e respeitar os direitos dos pacientess. Assim, um
Protocolo de Pesquisa foi submetido e aprovado, via Plataforma Brasil, ao Comitê de
Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense
(HUAP/UFF) sob o nº CAAE 56256116.1.0000.5243 (ANEXO A).
Quanto aos participantes da pesquisa, os mesmos foram orientados sobre seus
direitos, os objetivos da pesquisa, garantia da preservação do anonimato, por meio das
iniciais P (Paciente); E (Enfermeiro); TE (Técnico de Enfermagem) e quanto à
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, uma para eles
e outra para a pesquisadora (APÊNDICE C).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Campo da Pesquisa: Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP)
Os antiquados estabelecimentos hospitalares de Niterói, então capital do estado
do Rio de Janeiro, e desaguadouro natural dos doentes do interior, mal servido de
assistência médica, constavam do velho Hospital São João Batista (SALGADO, 2003).
A população e os médicos da prefeitura clamavam pela construção de um novo
hospital, até que o interventor Amaral Peixoto e o prefeito Brandão Júnior, na década de
40, decidiram enfrentar o problema, sabendo, entretanto, que o custo da obra
ultrapassaria, em muito, as possibilidades financeiras do município de Niterói. Nesta
época, o jogo no país era legalizado e dele poderiam advir recursos razoáveis
(SALGADO, 2003).
O Dr. Alberto Borgerth, que havia terminado a construção do Hospital Jesus no
município do Rio de Janeiro, foi convidado à missão e aceitou planejar e dirigir a
elaboração do que seria o Hospital Municipal Antonio Pedro, nome dado pela Câmara
de Vereadores e acolhido pelo prefeito (SALGADO, 2003).
O Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP)1 foi inaugurado no dia 15 de
janeiro de 1951 e denominado Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome é em
homenagem ao clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade
Fluminense de Medicina.
Em menos de três anos, sem meios de se manter, o Hospital Municipal Antonio
Pedro foi fechado, mantido apenas precário serviço de atendimento de urgência. O
lastimável incêndio do Circo Americano, com suas centenas de vítimas, a intervenção
do governo federal e a inadimplência da instituição, levaram à solução da doação do
Hospital à Universidade Federal Fluminense (UFF)¹.
A área médica da UFF havia sido criada com a obrigação de prestar serviço de
pronto socorro, inclusive de obstetrícia, à população de Niterói, fazendo-o gratuitamente
às pessoas reconhecidamente pobres. Transformado em órgão da Universidade Federal

1

http://rede.huap.uff.br/huap/
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Fluminense, o Hospital Universitário Antonio Pedro foi destinado à formação
profissional, treinamento e aperfeiçoamento dos alunos dos cursos de graduação e pósgraduação na área das ciências médicas e afins¹.
O HUAP está localizado em um ponto central do município de Niterói, próximo
a uma avenida de grande movimento de veículos e pedestres, com sinalização e guardas
de trânsito em frente à instituição. Entretanto, a sinalização possui um curto intervalo de
tempo e o asfalto é desnivelado o que possibilita a ocorrência de acidentes (quedas,
atropelamento) pela necessidade de travessia rápida.

Figura 3: Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP)

Fonte: Site da Internet

O município de Niterói possui uma população total de 497.883 habitantes2. O
HUAP representa atualmente a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande
Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como um estabelecimento de
nível terciário e quaternário oferecendo um atendimento de alta complexidade. Sua
finalidade é prestar serviços ao ensino, à pesquisa e a comunidade em todos os setores
da área de saúde relacionados com os Departamentos Didáticos da Universidade Federal
Fluminense que nele exerçam atividades, tendo como missão proposta a geração,

2

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330330
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transformação e difusão do conhecimento, prestando serviços de saúde com excelência,
de forma digna, crítica e hierarquizada.
Atende a população da Região Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as
cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá,
abrangendo também parte da população da Região Metropolitana I, onde se localiza o
município do Rio de Janeiro, assim como da Região da Baixada Litorânea pela
proximidade com este município, compreendendo uma população estimada em mais de
dois milhões de habitantes.
Essa população é admitida no hospital por meio de sistema de referência
(pacientess encaminhados dos serviços de saúde do local de moradia) em que o médico
da unidade fará por escrito o encaminhamento do paciente e entrará em contato com o
Núcleo Interno de Regulação (NIR), que, por sua vez, fará a comunicação com o
HUAP.
Essa instituição de saúde é composta pelo prédio principal que possui oito
andares e oferece serviços de ambulatórios de diversas especialidades, setores de
internação intermediária (clínica médica, cirúrgica, obstetrícia, pediatria etc.), setores de
alta complexidade (Unidade Coronariana e Centro de Tratamento Intensivo), centro
cirúrgico, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (análises clínicas e
histopatológicas, radiologia, endoscopia, ecocardiografia, ultrassom e outros), bancos de
sangue e leite, além do prédio anexo que funciona a parte administrativa e a Faculdade
de Medicina.
O cenário de estudo foram as enfermarias de clínica médica, masculina e
feminina, que possui as especialidades de cardiologia, pneumologia, gastroenterologia
endocrinologia, nefrologia, neurologia, dermatologia e clínica médica. A enfermaria
masculina localiza-se no sexto andar do HUAP, com 26 leitos, e a feminina está
localizada no sétimo andar, com 20 leitos.
Com o fim do contrato dos profissionais de saúde e a redução do número de
funcionários em abril de 2016, houve a necessidade de realizar a junção das equipes e
pacientes das clínicas médica masculina (CMM) e feminina (CMF) com as clínicas
cirúrgica masculina (CCM) e feminina (CCF), centralizando o serviço em um único
espaço, além da redução do número de leitos hospitalares e, consequentemente, do
número de pacientes internados.

88

Em novembro de 2016 foi realizado um concurso para a contratação de
profissionais, após a entrada de uma empresa terceirizada para administração dessa
unidade hospitalar, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Dessa
forma, manteve-se apenas 10 leitos de clínica médica em cada enfermaria, totalizando
20 leitos. Em março de 2017, a contratação dos profissionais foi regularizada e as
clínicas médica e cirúrgica voltaram a funcionar normalmente.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)
A criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) integra um
conjunto de ações empreendidas pelo Governo Federal no sentido de recuperar os
hospitais vinculados às Universidades Federais.
Desde 2010, por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais
Universitários Federais (REHUF), criado pelo Decreto nº 7.082, foram adotadas
medidas que contemplam a reestruturação física e tecnológica das unidades, com a
modernização do parque tecnológico; a revisão do financiamento da rede, com aumento
progressivo do orçamento destinado às instituições; a melhoria dos processos de gestão;
a recuperação do quadro de recursos humanos dos hospitais e o aprimoramento das
atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem como à
assistência à saúde (BRASIL, 2010).
A EBSERH tem por meta a prestação de serviços gratuitos de assistência
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade,
assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições
congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensinoaprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos
termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária.
Com a finalidade de dar prosseguimento ao processo de recuperação dos
Hospitais Universitários Federais, foi criada, em 2011, por meio da Lei nº 12.550, a
EBSERH, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Com isso, a empresa passa a ser o órgão do MEC responsável pela gestão do Programa
de Reestruturação e que, por meio de contrato firmado com as Universidades Federais
que assim optarem, atuará no sentido de modernizar a gestão dos Hospitais
Universitários Federais, preservando e reforçando o papel estratégico desempenhado
por essas unidades de centros de formação de profissionais na área da saúde e de
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prestação de assistência à saúde da população integralmente no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011).
A EBSERH tem como objetivos de resultado: melhorar o desempenho da
contratualização do SUS; a qualidade da atenção à saúde; e as condições dos Hospitais
Universitários Federais como um cenário de prática para o ensino e a pesquisa. Dentre
os objetivos habilitadores: viabilizar o acesso e a integralidade do cuidado na atenção
hospitalar; aprimorar a gestão sustentável da EBSERH; garantir o provimento e
desenvolvimento da força de trabalho; viabilizar a infraestrutura física e tecnológica
necessária para o funcionamento dos Hospitais Universitários; viabilizar insumos e
medicamentos necessários para o funcionamento dos Hospitais Universitários; e
implementar soluções de tecnologia da informação para a gestão da EBSERH.
Dentre as competências da EBSERH:
 Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à
comunidade, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde;
 Prestar, às instituições federais de ensino superior e a outras instituições públicas
congêneres, serviços de apoio ao ensino e à pesquisa e à extensão, ao ensinoaprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, em
consonância com as diretrizes do Poder Executivo;
 Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de
ensino superior e de outras instituições públicas congêneres, cuja vinculação
com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne
necessária essa cooperação, em especial na implementação de residência médica
ou multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e
regiões estratégicas para o SUS;
 Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas,
clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições
públicas congêneres;
 Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e
federais e a outras instituições públicas congêneres, com a implementação de
sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos
para o estabelecimento de metas;
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 Coordenar o processo de certificação dos Hospitais de Ensino de forma
articulada com os Ministérios da Educação e da Saúde.

A criação da empresa faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo
governo federal para a reestruturação dos hospitais vinculados às instituições de ensino
superior. No momento, a empresa é a responsável pela gestão dos hospitais por meio do
REHUF, cujo objetivo é promover ações destinadas a garantir a recuperação física e
tecnológica, além de atuar na reestruturação do quadro de recursos humanos das
instituições. Ainda segundo a própria empresa, a rede de hospitais universitários
federais é formada por 47 hospitais vinculados a 33 universidades federais (BRASIL,
2014).

Conhecendo os participantes da pesquisa
 Profissionais de Enfermagem
Participaram desta pesquisa 30 profissionais de enfermagem, sendo traçado o perfil
sociodemográfico dos mesmos, com as variáveis: sexo, idade, estado civil e categoria
profissional, conforme ilustrado na tabela 1 abaixo:

Tabela 2: Distribuição dos profissionais de enfermagem da clínica médica masculina e
feminina, segundo as características sociodemográficas. Fev-Jun 2017. Niterói, RJ,
Brasil, 2017.
VARIÁVEIS
SEXO (n=30)
Feminino
Masculino
FAIXA ETÁRIA (n=30)
25 ˫ 35
36 ˫ 45
46 ˫ 55
56 ˫ 65
ESTADO CIVIL(n=30)
Casado
Solteiro
Divorciado
CATEGORIA PROFISSIONAL(n=30)
Enfermeiro
Técnico de enfermagem

n

%

26
04

86,7
13,3

07
09
11
03

23,3
30,0
36,7
10,0

17
08
05

56,7
26,7
16,6

10
20

33,3
66,7

MÉDIA ± DP

41,12±12,21

Fonte: CHIBANTE, 2017
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Dos 30 (100%) profissionais de enfermagem participantes do estudo, 26 (86,7%)
eram do sexo feminino e quatro (13,3%) do sexo masculino. A média de idade dos
profissionais foi de 41,12 anos (DP= 12,21), sendo que 11 (36,7%) dos profissionais
estavam na faixa entre 46 e 55 anos, nove (30%) na faixa entre 36 e 45 anos, sete
(23,3%) entre 25 e 35 anos e três (10%) entre 56 e 65 anos.
Estes dados são corroborados pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN,
2015), no qual 84,6% dos profissionais da área de enfermagem são do sexo feminino.
Em um estudo sobre a satisfação da equipe de enfermagem em um hospital
universitário, a amostra foi composta predominantemente por mulheres (90,4%) e a
média de idade foi de 43,4 anos (DP= 9,2) (BACHA et al, 2015).
Dados da literatura destacam a representação das mulheres com mais de 85% da
força de trabalho em enfermagem, o que corresponde a histórica participação do sexo
feminino na enfermagem, especialmente a partir da organização do hospital como
espaço de cura e cuidado, contribuindo para a feminização da saúde (GEOVANNI et al,
2010; RIBEIRO; RAMOS; MANDÚ, 2014).
Quanto ao estado civil, a maioria 17 (56,7%) era casada, seguidos por oito
(26,7%) solteiros e cinco (16,6%) divorciados. Em relação à categoria profissional, a
maioria 20 (66,7%) dos profissionais entrevistados eram técnicos de enfermagem e 10
(33,3%) enfermeiros.
Em relação ao estado civil dos profissionais, a maioria era de casados, o que
corrobora com um estudo realizado na mesma instituição, em que 46,67% dos
profissionais também eram casados. Diferentemente do achado de um estudo sobre o
perfil de profissionais da enfermagem que atuam em um hospital público, em que a
maioria era de solteiros (58,5%) (SOUZA; TEIXEIRA, 2015; CAVALCANTI;
AMORIM; SANTOS, 2014).
A literatura demonstra que a equipe de enfermagem é constituída,
majoritariamente, por técnicos e auxiliares de enfermagem, confirmando os achados
desta pesquisa. O estudo de Cavalcante, Amorim e Santos (2014) revela um predomínio
de técnicos de enfermagem (75,6%) nos serviços de saúde. Em contrapartida, o estudo
de Machado et al. (2015) enfatiza o vigoroso crescimento de enfermeiros na equipe
representando 23% da força de trabalho.
Quanto à formação, atuação e qualificação profissional, verificou-se que oito
(26,6%) tinham entre 11 e 15 anos e mais de 21 anos de formado, respectivamente, com
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tempo de atuação no cenário de estudo de 06 meses a 05 anos com 12 (40%) e a maioria
17 (56,66%), não possuía outro vínculo empregatício. Com relação à formação
profissional, 12 (60%) técnicos de enfermagem tinham graduação em enfermagem.
Quanto à qualificação 16 (53,3%) possuía especialização, com destaque para
enfermagem do trabalho com 4 (25%), e quatro (13,3%) tinham mestrado, conforme
mostra a tabela 2 abaixo:
Tabela 3: Distribuição dos profissionais de enfermagem da clínica médica masculina e
feminina, segundo a formação, atuação e qualificação profissional. Fev-Jun 2017.
Niterói, RJ, Brasil, 2017.
VARIÁVEIS
TEMPO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (n=30)
1˫5 anos
6˫10 anos
11˫15 anos
16˫20 anos
≥21 anos
TEMPO DE ATUAÇÃO NO CENÁRIO (n=30)
06 meses ˫ 05 anos
06 ˫ 10 anos
11 ˫ 15 anos
≥16 anos
OUTRO VÍNCULO INSTITUCIONAL (n=13)
Hospital
Saúde da Família
UPA
OUTRA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Enfermeiros (n=10)
Farmácia
Biologia
Técnicos de Enfermagem (n=20)
Enfermagem
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(n=20)
Especialização (n=16)
Enfermagem do Trabalho
Gestão Hospitalar
Neonatologia
Terapia Intensiva
Saúde da Mulher
Oncologia
Estomaterapia
Auditoria
Farmácia Clínica e Hospitalar
Mestrado
Fonte: CHIBANTE, 2017

n

%

03
05
08
06
08

10,0
16,8
26,6
20,0
26,6

12
09
06
03

40,0
30,0
20,0
10,0

06
05
02

46,15
38,47
15,38

01
01

10,0
10,0

12

60,0

04
03
03
01
01
01
01
01
01
04

25,0
18,75
18,75
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
13,3
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Quanto ao tempo de formado, um estudo sobre a formação de enfermeiros
identificou que 42,85% destes profissionais tinham mais de 10 anos de formação. E
quanto ao tempo de atuação, uma pesquisa trouxe como resultado que 14 (34,1%)
tinham de 2 a 5 anos de atuação na instituição (TREVISAN et al, 2013;
CAVALCANTI; AMORIM; SANTOS, 2014).
Em relação à presença de outro vínculo empregatício, a maioria não possuía
outro emprego, corroborando com um estudo realizado em um hospital universitário em
Juiz de Fora, Minas Gerais, em que 68,3% dos profissionais trabalhavam apenas na
instituição pesquisada (COSTA et al., 2014). Contudo, este estudo apontou também que
13 (43,3%) dos participantes possuíam outro vínculo empregatício, o que corrobora com
o estudo de Souza e Teixeira (2015) em que 11 (36,67%) apresentavam outro vínculo
empregatício.
Esse fato é muito comum na profissão de enfermagem devido a questões de
baixos salários no mercado, não atendendo as necessidades dos trabalhadores e fazendo
com que estes assumam jornadas duplas ou até triplas de trabalho, colocando em risco
sua saúde (GIOVANNI et al., 2010).
Do total da amostra, apenas dois (20%) enfermeiros possuíam formação em
outra área do conhecimento (biologia e farmácia), porém não exercia a função.
Enquanto 12 (60%) dos técnicos de enfermagem cursou graduação em enfermagem.
Estes achados corroboram com o estudo de Cavalcanti, Amorim e Santos (2014), em
que 36,6% dos técnicos fizeram curso de graduação em enfermagem.
Para Ojeda et al. (2009), a escolha profissional está fortemente vinculada à
imagem social da área e a influência familiar. Além disso, o contato direto com os
saberes e práticas da profissão almejada reafirma a escolha ou não da profissão. Assim,
compreende-se que por atuarem como técnicos de enfermagem e manter aproximação
com o trabalho do enfermeiro, estes profissionais optaram pela escolha dessa profissão
como formação de nível superior.
Dentre os cursos de pós-graduação, quatro (25%) profissionais se especializaram
na área de enfermagem do trabalho, três (18,75%) em gestão hospitalar e neonatologia,
respectivamente. Neste estudo, 20 (66,6%) apresentam especialização lato (80%) ou
stricto sensu em nível de mestrado (20%). Em um estudo sobre o perfil
sociodemográfico da equipe de enfermagem em uma instituição em Cuiabá-MT,
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identificou que 73,4% apresentam pós-graduação em nível lato sensu e nenhum
profissional declarou possuir pós-graduação stricto sensu (CORRÊA et al, 2012).
 Pacientes hospitalizados com DCNT
Participaram da pesquisa 20 pacientes com DCNT, sendo traçado o perfil
sociodemográfico, com as variáveis: sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade e
rendimentos, conforme ilustrado na Tabela 3, a seguir:

Tabela 4: Caracterização dos pacientes internados na clínica médica masculina e
feminina, segundo as características sociodemográficas. Fev-Jun 2017. Niterói, RJ,
Brasil, 2017.
VARIÁVEIS
SEXO (n=20)
Masculino
Feminino
FAIXA ETÁRIA (n=20)
30˫ 40
41˫ 50
51˫ 60
61˫ 70
≥71 anos
ESTADO CIVIL(n=20)
Casado
Viúvo
Divorciado
Solteiro
ESCOLARIDADE (n=20)
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Completo
RENDIMENTOS (n=20)
Nenhum
Aposentado (a)
Salário

n

%

12
08

60,0
40,0

02
03
05
08
02

10,0
15,0
25,0
40,0
10,0

12
03
03
02

60,0
15,0
15,0
10,0

05
08
02
04
01

25,0
40,0
10,0
20,0
05,0

03
10
07

15,0
50,0
35,0

MÉDIA ± DP

56,0±16,70

Fonte: CHIBANTE, 2017

Dos 20 (100%) participantes do estudo, 12 (60%) eram do sexo masculino e oito
(40%) do sexo feminino. A idade variou entre 38 a 42 anos, que resultou numa média
de 56,0±16,70 anos, sendo oito (40%) na faixa etária entre 61 e 70 anos, cinco (25%)
entre 51 e 60 e três (15%) entre 41 e 50 anos.
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Verifica-se neste estudo a prevalência de internações no sexo masculino (60%),
sendo a faixa etária predominante de 61 a 70 anos corroborando com os estudos sobre o
perfil de pacientes hospitalizados nas enfermarias de clínica médica em hospitais
universitários (CHIBANTE et al., 2015; STORTI et al., 2013).
O predomínio de homens pode ser explicado pela dificuldade em realizar o
acompanhamento de seu estado de saúde, gerando uma pré-disposição para os eventos
agudos e, como consequência, um maior número de internações. Além disso, é essencial
a adoção de práticas preventivas que pode ser reforçada pelas redes de apoio,
favorecendo a socialização das necessidades masculinas, uma vez que os homens
tendem a retardar ao máximo a busca por assistência e só procuram quando não
conseguem lidar sozinhos com seus sintomas (LINS et al., 2013; COSTA et al., 2010;
ARRUDA; BARRETO, MARCON, 2015).
Quanto ao estado civil, verificou-se que a maioria 12 (60%) era casada, três
(15%) viúvos e divorciados, respectivamente e dois (10%) solteiros. Com relação à
escolaridade, oito (40%) tinham ensino fundamental completo, cinco (25%)
fundamental incompleto e quatro (20%) médio completo. E quanto aos rendimentos, 10
(50%) são aposentados, sete (35%) apresentam vínculo empregatício e três (15%) não
apresentam rendimentos.
Estudo sobre antecedentes pessoais de pacientes hospitalizados com DCNT
identificou que a maioria era de casados, com ensino fundamental e aposentados. Outro
sobre avaliação do perfil sociodemográfico em pacientes hospitalizados no município de
Lagarto-SE identificou maioria de casados, com baixa escolaridade e aposentados
(GRITTI et al, 2015; SILVA; MENEZES, 2014).
No Brasil, mais de um quarto dos homens vive em companhia do seu cônjuge,
enquanto dois terços das mulheres são viúvas, solteiras ou separadas. Essa desigualdade
pode ser explicada por dois fatores: a maior longevidade da mulher e a tendência, por
questões culturais, à união de homens com mulheres mais jovens (PASCHOAL,
FRANCO, SALLES, 2007; CAMARANO, 2003).
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a média
de escolaridade é de 11 anos de estudo, o que representa uma escolaridade abaixo da
conclusão do ensino médio. Entretanto, a taxa de analfabetismo entre pessoas maiores
de 15 anos reduziu para 8%. Mansano, Vila e Rossi (2009) concordam que os
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indivíduos com baixa escolaridade apresentam maior exposição aos fatores de risco para
as DCNT.
Além disso, essa baixa escolaridade pode interferir na compreensão das
orientações fornecidas pela equipe multiprofissional, bem como na aderência à terapia
medicamentosa, sendo, portanto, um importante dado a ser analisado tanto pelos
gestores como pela equipe que irá planejar as ações, estratégias, programas e propostas
designadas a este grupo populacional. Fato indispensável para uma atuação profissional
qualificada por influenciar na dinâmica de tratamento, acompanhamento e autocuidado
após o período de internação hospitalar (COTTA et al, 2009; SILVA; MENEZES,
2014).
Cabe destacar que as implicações econômicas das doenças crônicas são graves:
elas têm impacto negativo nos salários, lucros, participação da força de trabalho e
produtividade, bem como aumentam a aposentadoria precoce, causando alta
rotatividade do emprego e incapacidade. Diante disso, estas doenças ocupam proporções
cada vez maiores nos orçamentos públicos e privados (VERAS, 2011).
As características da situação de saúde dos pacientes internados são mostradas
na tabela 4 com as frequências dos diagnósticos médicos principais e as comorbidades
por Grupos de Causa, conforme o CID 10 (OMS, 2000), além do tempo de permanência
hospitalar.
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Tabela 5: Distribuição dos pacientes internados na clínica médica masculina e
feminina, segundo as características da situação de saúde relacionadas aos diagnósticos
médicos principais, comorbidades e as características da internação relacionadas ao
tempo de permanência hospitalar. Fev-Jun 2017. Niterói, RJ, Brasil, 2017.
VARIÁVEIS
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL CID 10 (n=20)
Doenças do Aparelho Circulatório
Doenças do Aparelho Geniturinário
Doenças do Aparelho Respiratório
Neoplasias
DIAGNÓSTICOS SECUNDÁRIOS (n=24)
Doenças do aparelho circulatório
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
HOSPITALIZAÇÃO ANTERIOR (n=20)
Sim
Não
PERMANÊNCIA HOSPITALAR (n=20)
1 ˫ 7 dias
8 ˫ 14 dias
≥15 dias

n

%

09
05
04
02

45,0
25,0
20,0
10,0

18
06

75,0
25,0

16
04

80,0
20,0

MÉDIA ± DP

8,04 ±4,72
10
08
02

50,0
40,0
10,0

Fonte: CHIBANTE, 2017.

Os diagnósticos médicos principais mais frequentes, divididos por grupos de
causa, incluíram as doenças do aparelho circulatório com nove (45%), seguidos das
doenças do aparelho geniturinário com cinco (25%) e quatro (20%) das doenças do
aparelho respiratório. Em um estudo sobre as tendências da morbidade hospitalar por
doenças crônicas no Brasil, a prevalências das internações foram das doenças
cardiovasculares, neoplasias e diabetes (SANTOS et al, 2015).
Quanto aos diagnósticos secundários, identificou-se que 18 (75%) apresentavam
doenças do aparelho circulatório, com destaque para a Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), e seis (25%) com doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, com destaque
para o diabetes mellitus (DM). Alguns estudos corroboram com os achados desta
pesquisa ao identificar que os pacientes hospitalizados apresentam comorbidades como
HAS e DM (GRITTI et al, 2015; SILVA; MENEZES, 2014).
De acordo com Brasil (2010), as doenças que mais afetam os indivíduos levando
a internação, em sua maioria, são as do aparelho circulatório, ou seja, tanto para
diagnóstico principal da internação quanto como diagnósticos secundários. HAS e o
DM representam importantes problemas no âmbito da saúde pública, devido às elevadas
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taxas de prevalência e suas complicações, além de se configurarem como importantes
fatores de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares (BORGES et al, 2012).
Quanto à hospitalização anterior, a maioria 16 (80%) já esteve hospitalizado e
apenas quatro (20%) nunca passaram pelo processo de hospitalização. As DCNT
geralmente descompensam e favorecem o surgimento de outras patologias, aumentando
a demanda de internações e de reinternações hospitalares. A readmissão hospitalar pode
ser definida como subsequentes internações com o mesmo diagnóstico principal ou com
complicações relacionadas ao diagnóstico inicial (BRAGA et al, 2014; MOURA;
TAVARES; ACURCIO, 2012).
Com relação à permanência hospitalar, 10 (50%) estava hospitalizado no período
de 1 a 7 dias, seguido das internações com 8 a 14 dias com oito (40%) e dois (10%) há
mais de 15 dias. A média de permanência foi de 8,04 ±4,72 dias. Em estudo realizado
com pacientes hospitalizados em um hospital universitário, a permanência hospitalar foi
de 2 a 5 dias em 32 (30%) dos pacientes. Além disso, O tempo de permanência no
hospital dependerá de vários fatores como o tipo de doença, o estado geral, a resposta ao
tratamento

realizado

e

potenciais

complicações

existentes

(FAVARIN;

CAMPONOGARA, 2012; MOTTA; HANSEL; SILVA, 2010).

As Interfaces da Autonomia do Paciente hospitalizado com DCNTs
A partir da análise das entrevistas foi identificada a compreensão tanto dos
profissionais da equipe de enfermagem quanto dos pacientes hospitalizados com DCNT
sobre o significado da autonomia, sendo dividido em quatro categorias temáticas:
autonomia e liberdade; autonomia e Inform(Ação); autonomia e realiz(Ação); e
autonomia e cultura (Figura 4).
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Figura 4: As categorias Temáticas da Pesquisa

Fonte: CHIBANTE, 2017

Autonomia e Liberdade
Esta categoria foi identificada nas falas dos pacientes hospitalizados ao
associarem a autonomia com "ser livre", "não depender de outras pessoas", "ausência de
limitações e a questão financeira". Além disso, as palavras mais evocadas nesta
categoria foram: "liberdade", "ser independente", "escolha" e "decisão", conforme
ilustram os depoimentos a seguir.

[...] independência para a gente fazer as coisas(...) não depender do
outro, fazer as coisas pela sua própria cabeça (...) ter seu próprio
dinheiro (P3)
É independência de fazer suas próprias coisas e escolher o que quer
fazer (P7)
[...] liberdade em poder fazer o que quiser sem precisar de
autorização (P11)
É quando a gente não tem nenhuma limitação que impeça a gente
de fazer as nossas coisas, é quando eu desejo fazer alguma coisa e
faço sem precisar de ajuda (P13)
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É você conseguir decidir o que quer fazer, poder ir onde você quiser
ir, sem ter que dar satisfação para as outras pessoas, conseguir fazer
as atividades no dia a dia com independência (P18)

Uma vez que as entrevistas foram realizadas no ambiente hospitalar, o que se
esperava é que as respostas dos participantes sobre o que é a autonomia estivessem
relacionadas com o período de internação. Entretanto, na maioria das falas dos pacientes
foi possível identificar que o sentido atribuído à autonomia era relacionado com a
liberdade de realizar as atividades e fazer as suas próprias escolhas sem depender de
outras pessoas, ou seja, não fizeram uma associação da autonomia com a atual condição
de estar hospitalizado.
Tal definição nos leva a refletir sobre ter uma doença crônica, em que a pessoa
precisa aprender a lidar com mudanças, passando a conviver com limites no estilo de
vida e restrições no que gostaria de fazer ou não. Nesse sentido, essas doenças podem
causar incapacidade, afetando a funcionalidade e o desempenho nas atividades de vida
diária.
De acordo com Silva e Menezes (2014), o processo de hospitalização abrange
uma intensa adaptação dos indivíduos às várias modificações que ocorrem em seu
cotidiano. Este reajustamento pode ser desencadeado de maneira mais fácil em alguns
sujeitos; em outros, no entanto, pode apresentar-se de modo difícil, requerendo mais
tempo, esforço e uma assistência de maior intensidade, processual, sistematizada e
multiprofissional.
A hospitalização tem contribuição direta para o distanciamento do paciente do
seu ambiente cotidiano para um local de ações rotineiras com regras rígidas. Por si só,
essa experimentação pode ser desagradável por abarcar diversas condições negativas
como o afastamento do ambiente de convívio social e familiar, e, algumas vezes,
designar certo grau de dependência (SILVA; MENEZES, 2014).
Durante as observações foi possível identificar uma certa contradição nas falas
dos pacientes, uma vez que relatavam que a autonomia é ter liberdade, direito de
escolhas, realização de atividades sem depender da ajuda de outras pessoas. Em
algumas situações, como o banho no leito ou até mesmo o banho de aspersão em
cadeira higiênica, observou-se que os técnicos de enfermagem davam o banho e apesar
do paciente poder participar do cuidado de alguma forma, como por exemplo, esfregar
partes do corpo, os mesmos ficavam parados esperando terminar o procedimento, o que
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demostrava dependência dos pacientes relacionado aos cuidados da equipe de
enfermagem.
A cena destacada do diário de campo (Cena: Técnica de enfermagem levando
paciente para banho em cadeira higiênica):

A técnica de enfermagem ajuda a paciente a sentar na cadeira higiênica e a leva até o
banheiro. Quando chega lá, a técnica retira a roupa da paciente, liga o chuveiro e
começa a dar o banho nela. Passa o sabonete, depois lava o cabelo, enxágua e seca a
paciente. Em nenhum momento a técnica dá o material na mão da paciente para que a
mesma fizesse a sua higiene e nem tão pouco a paciente pede a profissional para
realizar o seu autocuidado. O único momento que a paciente realiza o seu autocuidado
é na hora de escovar os dentes, onde a mesma é posicionada em frente à pia e é dada a
escova de dentes com pasta para que ela escove. Depois a técnica coloca a roupa na
paciente e retorna com ela para o leito, posicionando-a no mesmo. (Diário de Campo,
p.2)
Nesta descrição, assim como em outras cenas observadas, o profissional é
sempre o que decide a forma como vai ser realizado o cuidado, que nesse caso refere-se
às atividades básicas de vida diária (ABVDS). Não há escuta e diálogo nessa relação,
mas a imposição do que deve ser feito ou, em outras palavras, a presença do opressor e
do oprimido.
De acordo com Freire (2001), a opressão é a negação da liberdade ao anular a
vocação humana de ser mais, o que pode ser verificada nas relações autoritárias,
fazendo o homem viver em condição de heteronomia já que limitam ou anulam sua
liberdade de optar e seu poder de realizar. O oprimido acaba adquirindo os valores dos
opressores e no momento em que desejam ser como opressor, interiorizam suas opiniões
e passam a desprezar a si mesmos, a se ver como incapazes.
A capacidade de participar do autocuidado é construída sobre ações que
permitam que a pessoa reconheça, trate e gerencie seus próprios problemas de saúde,
com autonomia e sabendo que o sistema de saúde está do lado dele. É necessário
implementar diferentes ações que promovam o conceito de autocuidado e promover a
aquisição desta capacidade entre as pessoas em geral e os pacientes em particular,
tentando fazer as pessoas gerir o seu plano de cuidados (MESTRE, 2014).
Apenas um paciente associou a autonomia com a hospitalização:
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[...] para mim é poder andar livremente pelo hospital (...) é até onde
eu posso ir sem precisar ou depender da ajuda de ninguém porque
isso é uma dependência muito grande (P1)

Este paciente ao ser questionado sobre o que seria a autonomia fez uma
associação da autonomia com o momento da hospitalização. Ele relatou que se sentia
muito mais dependente ali que em casa, uma vez que os profissionais determinavam o
que tinha que ser feito e não estimulavam o seu autocuidado e sua independência.
Diferentemente do que acontecia fora do ambiente hospitalar, em que o mesmo
realizava as suas atividades sem depender de outras pessoas.
Na relação profissional e paciente, a autonomia pressupõe competência e
liberdade para se proceder às escolhas conscientes entre as opções possíveis. Assim, é
dever do profissional de saúde fornecer aos pacientes todas as explicações necessárias
sobre a situação e riscos envolvidos nas diferentes alternativas da escolha deles, para
que todas as possibilidades sejam reconhecidas, favorecendo-lhes a escolha que melhor
atenda às necessidades (CARNEIRO; BERTI, 2009).
Cabe destacar que durante o período de coleta de dados foi observado que o
paciente hospitalizado nem sempre participa das decisões sobre sua vida ou até mesmo
é comunicado a respeito dessas decisões de modo a compreendê-las. Uma vez que o
hospital tem normas e regras a serem seguidas, os pacientes tornam-se dependentes do
cuidado profissional com a imposição de horários para que as atividades sejam
realizadas, como é o caso do banho, das refeições e da aferição dos sinais vitais.
A liberdade que o oprimido almeja, tem que ser conquistada por seu próprio
esforço e em comunhão com os outros, pois como afirma Freire (2001, p. 29), “ninguém
liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. A
Pedagogia do Oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos
distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão
comprometendo-se com a sua transformação; e o segundo, em que, transformada a
realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia
dos homens em processo permanente da libertação (FREIRE, 2001).
A situação de vulnerabilidade e fragilidade em que se encontra o paciente
hospitalizado pode levar à perda da sua individualidade, dificultando ainda mais o
exercício da autonomia e da tomada de decisão sobre o seu cuidado e o seu tratamento.
Uma vez que esta situação associada ao ambiente hospitalar altamente tecnológico, a
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insegurança diante do processo da doença, restringe o paciente em suas atividades,
reduzindo ainda mais sua capacidade de decisão. Além disso, durante a hospitalização, a
autonomia do paciente pode ficar mais restrita em decorrência das normas e rotinas que
regem a realização do cuidado no âmbito hospitalar (CARRETA et al, 2013).
Nesta categoria, diante das falas e as observações foi possível compreender e
identificar relações assimétricas entre a equipe de enfermagem e os pacientes: de um
lado, o poder; e de outro, a submissão. Sabe-se que a dependência, a insegurança e a
perda de controle sobre si mesmo podem surgir em decorrência da própria condição da
enfermidade, entretanto é preciso que os profissionais da saúde passem a considerar a
autonomia, as escolhas e a liberdade na realização das suas atividades durante o
processo de hospitalização.

Autonomia e Inform(Ação)
Esta categoria foi identificada tanto nas falas dos profissionais quanto dos
pacientes hospitalizados, destacando as dúvidas relacionadas ao processo saúde-doença
e os esclarecimentos sobre o estado de saúde, as informações, que por vezes não são
esclarecedoras e tornam os pacientes reféns dos profissionais, além da identificação das
vivências dos pacientes, trazendo as suas experiências no processo de hospitalização. O
que pode ser observado nas falas a seguir:

Sinto falta de mais informações (não sei se tá relacionado com
autonomia), aí você fica meio agarrado pra perguntar, fica meio
receoso de perguntar alguma coisa (por que o médico não falou? Por
que eu tô com aquela dúvida? Eles não tiram a nossa dúvida sem a
gente perguntar. (P1)
As meninas da enfermagem falaram pra mim que tinha que ficar de
fralda durante a noite pra eu não ter risco de cair aqui. (P6)
Você tem as dúvidas e não tem como falar com eles. Acho que isso
podia melhorar, dar uma atenção melhor pra gente, explicar
exatamente o que a gente tem, na nossa língua, sem ser com palavras
que eu nem entendo. (P7)
Tem vezes que a gente podia saber o que estamos recebendo, por
exemplo, eu tomo comprimido que eu nem sei pra que serve. Eles me
dão e eu tomo. Eu já até perguntei pra alguns aqui, mas a resposta é
quase sempre a mesma “é um remedinho pra você melhorar e voltar
logo pra casa” (P9)
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Acredito que no dia a dia aqui no hospital a nossa função enquanto
profissional da saúde é orientar de forma clara e detalhada todos os
procedimentos realizados com o paciente, a medicação que estamos
dando, dizendo pra que serve, se o paciente é hipertenso e tem uma
medicação pra controlar a pressão a gente tem que comunicar o
mesmo (TE1)
É necessário que a gente ofereça um maior número de informações
possíveis, sobre as dúvidas relacionadas ao tratamento, o que fazer
diante das complicações, como transpor as barreiras físicas e
emocionais decorrentes do processo crônico, sempre respeitando a
individualidade de cada pessoa (E4)
É importante estimular a autonomia do paciente, principalmente por
meio de orientações detalhadas sobre o seu autocuidado, realização
das suas atividades diárias, dizer pra que serve cada medicação.
Perceber se este paciente está evoluindo durante o seu processo de
hospitalização, vendo se a sua limitação pode ser reduzida ou que ao
menos ela não aumente. Então se eu preciso dar um banho no leito,
eu dou a compressa pra ele se esfregar até onde consegue porque eu
penso que se eu estiver fazendo por ele eu deixo ele dependente do
meu cuidado e quando ele for pra casa, ele é quem vai se esfregar
(TE2)
É importante durante o processo de hospitalização que a gente
enquanto enfermeiro realize orientações relacionadas às mudanças
nos hábitos de vida para que este paciente não tenha complicações
que levam o mesmo a retornar ao hospital. Também por meio da
educação em saúde podemos garantir a adesão do paciente ao seu
tratamento, além de estimular para as atividades diárias que irão
implicar na sua prática do autocuidado (E5)

Diante das falas dos participantes, é possível identificar uma contradição no
discurso dos pacientes com os profissionais. Uma vez que os primeiros dizem precisar
de mais informações, que estão relacionadas ao estado de saúde, ao uso de medicações,
ao processo de hospitalização e o esclarecimento das dúvidas. Enquanto os profissionais
relatam que a forma de considerar a autonomia do paciente é oferecer orientações e
informações relacionadas ao tratamento, ao processo de hospitalização e ao estado de
saúde.
Na relação profissional da saúde e pacientes, a autonomia pressupõe
competência e liberdade para se proceder às escolhas conscientes entre as opções
possíveis. Assim, é dever do profissional de saúde fornecer aos pacientes todas as
explicações necessárias sobre a situação e riscos envolvidos nas diferentes alternativas
da escolha deles, para que todas as possibilidades sejam reconhecidas, favorecendo a
escolha que melhor lhes atenda às necessidades (MENDES, 2001).
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Em algumas situações foi possível identificar tanto nas falas dos pacientes
quanto nas observações, o poder dos profissionais diante do controle e domínio do
saber, o que reforça a dependência do cuidado e a busca por informação que nem
sempre esclarece dúvidas e mesmo, por vezes, leva à desinformação, tornando este
sujeito passivo no seu processo de cuidado, conforme observado nas falas a seguir:

O médico passou aqui hoje de manhã e disse que eu tenho que andar
mais, mas aí o enfermeiro passou aqui e disse que eu tô com essa
sonda e não é pra eu ficar andando o tempo todo... (P1)
Acho só que quando os enfermeiros vêm pra dar a medicação, eles
poderiam falar o que é. Porque chegam aqui enfiam o comprimido na
sua boca e você nem sabe o que é aquilo. (P6)
Eu não gosto quando as meninas vêm aqui de noite e colocam fralda
em mim... em casa eu vou ao banheiro sozinha, mas aqui elas me
falaram que por conta da minha doença e o risco que eu tenho de cair
é melhor usar a fralda, pelo menos, durante a noite... e isso me
incomoda muito. (P11)

Durante as observações percebi que os pacientes ficavam receosos de fazerem
perguntas e, por vezes, aparentavam medo de tirar as suas dúvidas com os profissionais,
se colocando em uma posição passiva durante a realização do cuidado. Por outro lado,
alguns profissionais abordavam os pacientes em posição de superioridade e realizavam
orientações de forma autoritária, sem ter uma relação paciente-profissional de maneira
horizontal.
De acordo com Teixeira e Ferreira (2010), durante a hospitalização o paciente
geralmente assume um papel passivo e pouco (ou nada) participativo. Ainda que exista
estímulo à sua participação no tratamento, esta baseia-se na transmissão de informações
prescritivas que nem inserem e nem promovem a autonomia do paciente no cuidado.
Em uma das cenas do diário de campo foi possível observar a passividade do
paciente (Cena: visita ao leito do paciente por profissionais):

A nutricionista aborda o paciente e pergunta se o mesmo está se alimentando direito, se
está gostando da comida. Depois pede para que o paciente vá até a balança, que fica
no corredor da enfermaria. Ela anota o peso do paciente e diz que ele pode retornar
para o leito. Sem perguntar nada e em silêncio o paciente retorna para a sua cama.
Após cinco minutos chega o médico, que se apresenta e chama o paciente pelo nome e
começa a fazer o exame físico, após terminar pede para que o paciente vá até a balança
se pesar. O mesmo avisou que a nutricionista tinha acabado de pesá-lo, mas o médico
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disse que ele precisa dessa informação e que era mais fácil acompanha-lo até a
balança. O médico disse que precisa acompanhar a evolução do peso, se perdeu ou se
ganhou e que este procedimento é “padrão” diante do seu diagnóstico. Entretanto, em
momento algum o médico fala sobre a evolução do paciente, se estava melhor, se o
peso era satisfatório e ao mesmo tempo o paciente não questiona. Após retornar com o
paciente para o leito, o médico se despediu e disse que retornaria no dia seguinte para
continuar acompanhando o seu caso.Quando o médico saiu, o paciente olhou para mim
e disse: “tá vendo como eles fazem? Não sei se você reparou? Eles chegam aqui, tocam
na gente. No meu caso, me pesam o tempo todo. Por que um não fala para o outro o
meu peso, mais fácil que me pedir para ir o tempo todo naquela balança. Aí depois nem
me comunicam nada e fico nessa luta todo dia. Não tenho informação sobre nada... já
tô cansado disso!” (Diário de Campo, p.4)
Foi possível perceber durante as observações e diante das falas dos pacientes
uma falta de integração entre os profissionais da saúde e a dificuldade em comunicar o
paciente sobre o seu estado de saúde.
No contexto atual, a atividade educativa estabelecida pelo profissional de saúde
ainda é feita, em grande parte, de forma hierarquizada e autoritária, na qual não se
permite a troca e não há valorização do sujeito como participante ativo do processo de
cuidado, não tendo voz. Entretanto, a pedagogia problematizadora subsidia o encontro
entre o profissional e o paciente visando, pelo diálogo e compartilhamento das ideias,
acessar seu saberes e práticas sobre as demandas do cuidado de si e contribuir com a
promoção de mudanças que se fazem necessárias (MARTINS; ALVIM, 2012; FREIRE,
2001).
É preciso evitar a prática de imposições culturais ao implementar o processo de
cuidar junto aos usuários do serviço de saúde, por meio de julgamentos sobre as
situações com as quais se depara, caracterizando uma atitude etnocêntrica. Os conceitos
trazidos por Leininger em sua teoria, reafirmam a importância do compromisso social
que a enfermagem deve assumir no cuidado. A autora propõe uma abordagem
culturalmente congruente aos pacientes no serviço de saúde (MELO, 2010;
LEININGER, 2006).
Na contramão de interações hierarquizantes e autoritárias, assume-se um
compromisso na construção de relações horizontais por meio de práticas de cuidado que
possibilitem a conscientização em saúde decorrente do ato reflexivo expresso no
encadeamento ação-reflexão-ação, viabilizado pelo diálogo transformador. Nessa
perspectiva, o sujeito atua como partícipe do cuidado, decide, opta e escolhe o melhor
para si; condição que vai além de mero receptor de conhecimentos, gerando
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significativa autonomia nesse processo, de modo a reunir condições de implementar o
cuidado nos seus espaços de vida comum (MARTINS; ALVIM, 2012).
A mudança de perspectiva na relação do cuidado entre a enfermeira e o paciente
é capaz de promover uma autêntica comunicação entre pessoas que tem sentimentos,
desejos, sonhos, dentre outros atributos humanos. Implica na co-construção de saberes e
a possibilidade de transformação da realidade, culminando dessa forma, numa interação
mútua, verdadeira, horizontal e humanizada, voltada à libertação dos oprimidos por
meio da ruptura da cultura do silêncio. Esta ação política acontece em comunhão com
os oprimidos na busca de sua libertação, resultando em desvelamento e, logo, inserção
crítica na realidade (FREIRE, 2001).
Nesta categoria foi possível identificar nas falas e nas observações que os
profissionais por terem o conhecimento científico, acabam por usar este saber como
instrumento de dominação. Ao não compartilhar com o paciente os aspectos observados
no seu exame físico, nos exames laboratoriais, na evolução do seu tratamento, o mesmo
fica sem parâmetro para tomar uma decisão consciente, permanecendo alienado de si
mesmo, estagnado em sua consciência ingênua e dependente do cuidado desse
profissional.

Autonomia e Realiz(Ação)
Esta categoria foi elaborada a partir das falas dos pacientes hospitalizados ao
serem questionados se dependem de outras pessoas para viver o dia a dia. Foi observado
nos relatos uma responsabilidade no cuidado à saúde focada no outro, ou seja, deixar de
cuidar de si para cuidar do outro, a dependência do cuidado pela equipe de enfermagem
e a limitação tanto financeira quanto da doença, conforme as falas a seguir:

Eu faço as minhas coisas, resolvo todos os meus problemas.... Ainda
tomo conta da minha mãe, na verdade, ela que depende dos meus
cuidados... porque faço as minhas coisas e depois vou pra casa dela
fazer também. (P2)
Financeiramente sim porque meu marido que me sustenta, mas
agora vou precisar ainda mais, principalmente do meu filho... antes o
nosso orçamento dava certinho, mas agora tem os remédios, aí acho
que vou precisar do meu filho também. (P3)
Aqui no hospital eu dependo dos profissionais, são eles que cuidam
de mim, me dão os remédios que eu preciso, se preocupam comigo.
(P13)
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Aqui no hospital já é diferente... aqui eu acabo dependendo das
pessoas pra me ajudarem a ir pro banheiro, tomar banho porque tem
esse fio conectado na minha veia, aí fica difícil pra carregar tudo
sozinha. (P14)

A maioria dos pacientes hospitalizados disseram não depender de outras pessoas
para realizar as suas atividades de vida diária. Em contrapartida, trazem em seus
discursos que os cuidados relacionados às necessidades básicas estão focados no outro,
como por exemplo, tomar conta da mãe, de netos, ajudar os filhos e cônjuges. O
hospital torna-se um ambiente de limitação para a realização de atividades de
autocuidado. Além disso, também é possível observar a negação da própria limitação
relacionada à doença crônica, o que pode levar ao processo de hospitalização por um
processo agudo ou complicação da doença de base.
Quando o indivíduo adoece e precisa ficar hospitalizado, o abandono do
ambiente ao qual está acostumado e onde desenvolve suas ações e sentimentos, ocorre
de forma abrupta, rompendo com as rotinas que estruturam a sua vida e lhe dão
significado. O indivíduo domina o ambiente em que vive com seu corpo e sentimentos,
mas o que acontece quando se é retirado desse ambiente e enviado para outro lugar,
onde não se pode exercer o domínio habitual? (SOARES; CUSTÓDIO, 2011)
No ambiente hospitalar, o paciente tem o poder mínimo de fazer escolhas,
devendo se submeter aos tratamentos que foram prescritos, às rotinas estabelecidas pela
instituição e aos cuidados da equipe de enfermagem. Além disso, a doença crônica
exige acompanhamento contínuo, mas que pode trazer consequências como limitações e
incapacidades permanentes (CARIONE FILHO, 2006).
Esta categoria também foi identificada nas falas dos profissionais ao serem
questionados sobre o que eles entendem sobre a autonomia do paciente, trazendo uma
associação da autonomia com a restrição de atividades e limitação física, além da
dependência do cuidado dos pacientes pela equipe de enfermagem para a realização das
necessidades básicas. Conforme observado nas falas a seguir:

[...] que esse paciente conseguisse realizar as atividades dele de
forma mais adaptada à doença e que permitisse que ele fizesse
as suas atividades sozinho e não dependesse do outro ou
dependesse o mínimo possível de uma outra pessoa (E9)
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É quando a independência predomina, só não faz aquilo que
impede de ser feito e precise de ajuda. (TE11)
É o paciente ter em mente a importância do autocuidado, ou
seja, quanto mais independente o indivíduo for na realização
das tarefas diárias e de autocuidado, maior a sua autonomia.
(E22)
Acho que aqui no hospital a gente tem que avaliar o paciente e
ver até onde ele consegue fazer as suas coisas sozinho porque se
a gente faz por ele, acaba que fica dependente do nosso
cuidado. (TE17)
Os profissionais entendem que a autonomia se relaciona com a independência,
demonstrando uma confusão entre o que seria a capacidade de decisão e escolha com a
execução de atividades de vida diária. É possível identificar nas falas um discurso que
não condiz com a prática, uma vez que esses profissionais dizem observar o que os
pacientes conseguem fazer sozinhos para que os mesmos não dependam dos seus
cuidados. Porém, observou-se que na prática a relação de ajuda está em fazer para o
outro e não identificar as reais necessidades do paciente.
Durante a hospitalização, a autonomia da pessoa, pode ficar mais restrita em
decorrência das normas e rotinas que regem a realização do cuidado no âmbito
hospitalar. A situação de vulnerabilidade e fragilidade, associado ao ambiente hospitalar
altamente tecnológico, a insegurança diante do processo da doença, restringe o paciente
em suas atividades, reduzindo ainda mais sua capacidade de decisão (CARRETA et al,
2013).
Isso pode ser observado em uma das cenas do diário de campo (Cena: banho no
leito):

Alguns pacientes até podem ser encaminhados ao banho de aspersão em cadeira
higiênica, mas alguns técnicos de enfermagem preferem dar o banho no leito com a
justificativa de ser mais rápido. Em um dos banhos, a técnica se aproxima da paciente e
diz que vai dar o banho no leito. A mesma questiona dizendo que queria tomar um
banho no chuveiro, que estava bem para ir na cadeira. Mas a profissional diz que
precisa dar o banho o mais rápido possível e por isso é melhor no leito. A paciente não
gosta muito da ideia, mas acaba cedendo. E a técnica começa a dar o banho, pegando
a compressa para molhar a paciente, depois passa o sabonete, enxágua e seca com a
toalha. Durante todo o procedimento a profissional não se dirige à paciente e parece
realizar o cuidado de maneira mecânica, como se na sua frente tivesse um boneco que
não tem movimentos, vontades e sentimentos. A paciente mostrou-se chateada de não ir
para o banho no chuveiro. Quando a técnica saiu ela disse: “eu sei que ela me deu o
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banho todinho, mas o que prevalece nesse hospital é a vontade deles, a gente não tem
vontade, na verdade não pode ter vontade, é sempre o que eles querem... tudo na hora
deles... já não vejo a hora de ir embora...” (Diário de Campo, p.3)
Nesta descrição observa-se que não há uma interação entre a profissional e a
paciente, não há comunicação e a reclamação da paciente não é direcionada à
profissional de forma que houvesse um esclarecimento e entendimento de ambas as
partes.
O cuidado, na perspectiva de Leininger, deve considerar a integralidade, a
totalidade e a perspectiva holística da vida, presentes em fatores culturais e sociais,
expressos na linguagem e modelos populares e profissionais de saúde. Para tanto,
conhecer a cultura dos pacientes, acedendo à interpretação do significado do cuidado e
experiência de grupos culturais diversos é imprescindível às ações, tornando possível
diminuir o distanciamento entre profissional e pacientes, no sentido de melhorar a
adaptação e aceitação das recomendações profissionais (LEININGER, 2006).
A comunicação entre equipe de enfermagem e pacientes, quando feita de forma
adequada e com respeito mútuo, age de forma positiva na recuperação dos mesmos.
Neste sentido, a comunicação é a principal ferramenta que possibilita o relacionamento,
pois pressupõe uma interação entre as pessoas, troca ou partilha de opiniões,
informações, bem como, a expressão de sentimentos e emoções. Assim, o diálogo
contribui para o surgimento da empatia e dos laços de confiança entre a equipe de
enfermagem e pacientes, o que fortalece o vínculo (WAGNER et al, 2009; CAPELLA,
1998).
De acordo com Wagner et al (2009), as pessoas se relacionam com outras para
construir uma rede de comunicação com vistas a harmonizar as relações na busca por
uma convivência saudável, a qual traz benefícios para todos. Através do
estabelecimento de uma boa comunicação pode se obter, conforme os vínculos criados,
uma relação de ajuda entre profissionais e pacientes.
Os pacientes ao serem questionados de que forma os profissionais ajudam a
desenvolver a autonomia trazem em suas falas as ações de realização do cuidado pela
equipe de enfermagem. Assim como nas falas dos profissionais, há uma confusão entre
autonomia e independência, conforme os relatos a seguir:

Quando eu tenho que tomar banho, alguns enfermeiros não deixam
eu ir tomar banho lá no banheiro, preferem me dar o banho aqui na
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cama... eles fazem tudo, eu nem me mexo, já lá no chuveiro eu que
faço a minha higiene, eles só me ajudam quando eu não consigo fazer
alguma coisa. (P2)
Acho que os profissionais desenvolvem sim a minha autonomia. Pra ir
no banheiro, levantar da cama, comer e aí eles sempre vinham e
estimulavam pra eu andar, eles falavam assim vamos ver se você
consegue ir caminhando, eles iam me apoiando até o banheiro, aí me
esperavam, me davam a escova de dente pra eu conseguir fazer
sozinha... eu acho que esperavam pra ver até onde eu poderia ir, sem
fazer tudo por mim, apenas me apoiando, me auxiliando. (P3)
Acho que no geral eles tentam ajudar... só que eu percebo que eles
mais fazem do que deixam a gente fazer. (P9)
Acho que eles sempre observam até onde eu consigo ir, eles sabem
que eu uso uma bengala e isso já faz com eles fiquem mais atentos,
com medo que alguma coisa aconteça comigo. Por isso, que as
enfermeiras sempre me levam até o banheiro e me ajudam na minha
higiene. Em casa eu não uso fralda, mas aqui no hospital elas
preferiram que eu ficasse pra não correr o risco de cair saindo da
cama. (P15)
Ter que usar essa fralda é horrível, nunca tinha usado isso antes,
mas as meninas conversaram comigo e falaram que ia ser melhor eu
usar a fralda, minhas filhas falaram também... aí tive que obedecer.
(P17)

Diante das falas é possível identificar que as decisões na realização do cuidado
durante a hospitalização cabem aos profissionais, uma vez que a instituição tem as suas
regras e rotinas, o paciente torna-se refém das imposições desses profissionais, os quais
escolhem a forma que o paciente receberá o banho, avaliações errôneas na utilização de
fraldas e justificativas frágeis no desenvolvimento dos cuidados prestados.
Em Pedagogia do Oprimido, Freire reconhece que por trás do mito de
“oportunidades iguais” todo um esquema opressor é montado para evitar o
desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico através da educação, dos meios
de comunicação de massa, do processo de trabalho. Isto vai ter como consequência o
desenvolvimento de uma cultura do silêncio pela internalização da passividade. Os
conteúdos impostos que deverão ser memorizados vão matando aos poucos a paixão de
aprender, de participar e de refletir. O autor utiliza o conceito de cultura do silêncio para
enfatizar que o processo de dominação se efetua porque aos dominados é negado o
direito de conquistar sua palavra, o direito de dizê-la. Negar a alguém a palavra é
escamotear sua condição humana, o direito de ser (FREIRE, 2001).
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A hospitalização tem contribuição direta para o distanciamento do paciente do
seu ambiente cotidiano para um local de ações rotineiras com regras rígidas. Por si só,
essa experimentação pode ser desagradável por abarcar diversas condições negativas
como o afastamento do ambiente de convívio social e familiar, e, algumas vezes,
designar certo grau de dependência (SILVA; MENEZES, 2014).
No decorrer da hospitalização, a atenção da equipe de saúde volta-se
essencialmente para a doença propriamente dita e não para o indivíduo que se encontra
doente. Com isso, a individualidade de cada paciente é emudecida, não possibilitando
um espaço para desenvolver um cuidado que sinalize seus medos, inseguranças,
preocupações, necessidades, angústias e incertezas, ou mesmo que garanta a
participação do paciente como uma pessoa independente, que tenha a liberdade de expor
o que sente, percebe e pensa sobre a sua circunstância de ser doente (TORALLES
PEREIRA et al, 2004).
Ainda sobre a questão anterior, alguns pacientes trazem em suas falas uma
conscientização sobre o processo de hospitalização e o desenvolvimento da autonomia
por ações da equipe de enfermagem.

As regras impostas dificultam este processo. Os remédios que a
gente toma, quem estabelece o horário são os médicos e os
enfermeiros vem aqui pra dar na nossa boca. O banho também não é
o mesmo, tem que esperar alguém virar pra você e dizer que agora
você pode ir tomar banho, não é na hora que você deseja. Então, acho
que tudo fica muito difícil... não tem como estimular essa autonomia
aí que você busca. (P10)
Eu acho que a única forma que dá pra eles estimularem essa
autonomia é deixando a gente fazer as nossas coisas sozinhos, sem
ficar ajudando ou fazendo pela gente. (P11)
A partir do momento que eu faço a minha higiene, como sozinha, não
preciso de ninguém pra me levantar, não uso fralda, já quer dizer que
que eu não preciso de outras pessoas pra fazer as minhas coisas. E se
os profissionais percebem que eu faço as minhas coisas sozinhas,
eles só precisam supervisionar pra ver se está tudo bem comigo.
(P12)

A conscientização nessas falas é identificada a partir do momento que estes
pacientes compreendem que o processo de hospitalização é cerceado por rotinas e regras
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institucionais, dificultando que os profissionais ajudem a desenvolver a autonomia
desses pacientes, a não ser deixando que os mesmos façam as suas atividades sozinhos.
De acordo com Freire (2000) em sua obra “Educação e Mudança”, somente com
o processo de conscientização é que o homem pode participar ativamente da construção
histórica do seu mundo. Traz ainda que a consciência crítica é o terceiro estágio de
consciência do ser humano. O homem analisa os acontecimentos ao seu redor e busca
soluções, ele transforma a sua realidade.
Ainda de acordo com Freire (2001) a conscientização é um ato reflexivo, e,
portanto, produto da prática dialógica. É no compartilhar entre profissional e paciente
que há a revelação de uma ação já praticada por um ou ambos do processo, culminando
numa reflexão crítica acerca do ato para a construção de um novo saber, o
compartilhado. É neste ínterim que há a transitividade de consciência, da “ingênua”,
revelada pela passividade, para uma consciência crítica e reflexiva, caracterizada por ser
ativa e questionadora, outorgando autonomia ao sujeito cognoscente.
Espera-se que no processo de hospitalização, o paciente desenvolva a sua
autonomia e independência para o desenvolvimento do seu cuidado. Entretanto, durante
a sua internação, o profissional determina o que deve ser feito e decide pelo paciente. E
aí que está a contradição, pois ao paciente é proibida toda e qualquer forma de busca da
sua autonomia.

Autonomia e Cultura
Esta categoria aborda as várias formas de cultura, dentre elas a organizacional
que envolve as rotinas e regras institucionais; a do modelo biomédico e o processo
saúde-doença, a de gênero e papéis sociais.
A cultura organizacional foi identificada nas falas dos pacientes ao serem
questionados sobre o que eles sugeriam para o desenvolvimento da autonomia no
ambiente hospitalar. Na maioria das respostas os pacientes falam sobre as regras da
instituição e a rotina dos profissionais como um empecilho ao estímulo da autonomia
durante a hospitalização.

Eu estou aqui até agora sem poder ir tomar o meu banho porque tive
que esperar a técnica vir me encaminhar pra ir tomar banho no
chuveiro, ou seja, uma coisa que eu já poderia ter feito antes, não
tinha porque esperar alguém falar pra você agora pode ir tomar
banho... isso é que tem que melhorar, isso deixa a gente preso, sem
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poder decidir a nossa vida. Mas isso faz com que eu obedeça às
regras, acho que não são os profissionais os culpados por isso, mas
as regras da instituição. Acho que tudo poderia ser melhor, mas se
burlar as regras, todo mundo pode achar que pode tudo e não é bem
assim. (P1)
Eu acho que as regras da instituição é que podem dificultar a nossa
autonomia aqui dentro. (P4)
Acho que o hospital acaba impondo muitas regras, e os profissionais
tem seguir essas ordens e isso acaba refletindo nos pacientes que
deixam de ter a liberdade pra fazer algumas coisas. Eu sei que não dá
pra liberar tudo, mas tem coisas que a gente podia ter a decisão de
escolher se quer ou não. (P9)
É o que eu estou falando, fica complicado desenvolver a autonomia
das pessoas que estão internadas. Querendo ou não a gente acaba
tendo certa dependência pra tudo aqui dentro. As regras estão aí pra
serem obedecidas... e isso eu falo também dos profissionais. Eu acho
que eles também seguem as regras e repassam pra gente. Então, fica
difícil sugerir algo pra desenvolver essa autonomia. Eu acredito que
não tem como fazer isso no hospital. Só mesmo quando estamos em
casa porque aí fazemos aquilo que desejamos. (P10)

De acordo com as falas dos pacientes, as regras e rotinas institucionais fazem
com que os mesmos se tornem dependentes do cuidado pelos profissionais. Uma vez
que no ambiente hospitalar o paciente acaba se submetendo ao que o outro vai fazer,
diferente do que acontece fora deste ambiente, em que o poder de decisão e escolha é da
própria pessoa. Pode-se observar que tanto a cultura organizacional quanto a rotina
oprimem e limita a autonomia do paciente.
Leininger (2006) afirma que é preciso reconhecer que diferentes contextos
levam a diferentes significados e comportamentos, os quais devem ser observados no
espaço coletivo e individual dos sujeitos, de forma a não ocorrer a tendência
etnocêntrica da imposição cultural pelo profissional.
Já Freire (2001) traz a questão da invasão cultural, que é a penetração que fazem
os invasores, no caso os profissionais, no contexto cultural dos invadidos (pacientes),
impondo a estes a sua visão de mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem
a sua expansão. Quando se assume a visão de mundo e os comportamentos do agente
invasor não há liberdade de expressão ou autonomia interior.
O hospital se constitui por normas, rotinas e regimentos padronizados, nem
sempre flexíveis e com uma filosofia centrada na otimização das ações e resolutividade
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na recuperação da saúde. De outro modo, a complexidade assistencial hospitalar abarca
padronizações que tendem a conectar o ser humano ao domínio da instituição de saúde
em detrimento da personalização do cuidado, massificando os procedimentos e
orientações com a finalidade de atender à demanda dos serviços (CARRETTA;
BETTINELLI; ERDMANN, 2011).
A cultura organizacional pode ser delineada de duas formas: como um conjunto
de crenças e valores que os indivíduos da organização possuem em comum,
responsáveis por definir o sentimento e a reação que orientam a tomada de decisão; e
como a interação das estruturas e processos de decisões e dos sistemas de controle da
organização com seus valores e crenças compartilhados (DIAS, 2003).
Em alguns relatos os pacientes mostravam uma insatisfação por algumas rotinas
impostas pela equipe de enfermagem, como por exemplo o uso de fraldas no período
noturno como justificativa para evitar o risco de queda, conforme as falas a seguir:

E outra coisa que me incomoda é o uso da fralda porque eu consigo
ir no banheiro e à noite eles não querem que eu vá, aí fico todo
mijado sem ter necessidade. Aí tenho que chamar pra me trocar e eu
não queria dar esse trabalho, já que consigo fazer sozinho. (P6)
Elas falaram que eu tinha que colocar a fralda e não pude nem
questionar. Elas são boas comigo, cuidam de mim, me tratam muito
bem e também sei que querem que eu me recupere e que nada
aconteça comigo, mas aí não precisa me colocar na cama e falar o
que eu tenho ou o que eu posso ou não fazer. Porque ir no banheiro é
uma escolha minha, se eu posso porque eu vou ter que usar essa
fralda. Eu me sinto mal com isso... os outros chegando e me vendo
nessa situação. (P8)
A autonomia no hospital acho complicado porque a gente não está
na nossa casa e temos de seguir as regras. Só tem uma coisa que me
deixa chateado aqui que é me colocar fralda de noite. Poxa, eu
levanto sozinho, não sou acamado. Algumas vezes eu até convenço as
meninas a não colocarem a fralda em mim. Mas tem algumas que
dizem que eu posso cair a noite, e que é um risco pra mim. Acredito
que ouvir um pouco mais a gente ajudaria no desenvolvimento da
nossa autonomia ou uma parte dela. (P11)

Diante das falas dos pacientes é possível identificar que há uma rotina imposta
pela equipe de enfermagem. Não há uma relação de diálogo entre paciente-profissional
e ao invés desse paciente ser estimulado a desenvolver a sua autonomia, o contrário
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acontece por meio de restrições e proibições, diante de justificativas que não são
convincentes.
É por meio da dialogicidade que os sujeitos alcançam a comunicação. O diálogo
é mediatizado por uma interação horizontal e mútua, indo de encontro à educação
depositária, na qual o opressor deposita, nos outros, o conhecimento de forma
verticalizada, unidirecional por meio de um discurso monológico. A prática dialógica
permite o compartilhamento das ideias entre os sujeitos envolvidos por meio das
palavras. Neste momento é que se leva em consideração o saber do outro, valorizando
sua cultura, suas crenças, seu contexto social, político e econômico (FREIRE, 2001).
A rotina e as regras institucionais impostas acabam por colocar o profissional na
posição de opressor, enquanto os pacientes são os oprimidos, fazendo uma analogia
com o conceito de invasão cultural de Freire. O autor diz que esta invasão é “a
penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes
sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão"
(FREIRE, 2001, p. 173)
A possibilidade de promover a coparticipação do paciente na elaboração das
rotinas que envolvem seu atendimento pode ser uma alternativa de avanço no maior
respeito à autonomia e direito de tomada de decisão com e para os mesmos. Entender
esse processo e investigar a expectativa do paciente nesse contexto possibilitará
argumentos para uma mudança dos parâmetros na condução do cuidado hospitalar
(CARRETTA; BETTINELLI; ERDMANN, 2011).
Em um estudo sobre a privacidade dos pacientes hospitalizados, foi identificado
que os cuidados diretos e indiretos dos profissionais da saúde chamavam atenção pela
forma automatizada como muitas dessas ações ocorriam, bem como o incisivo foco na
doença e em procedimentos técnicos (SOARES; DALL’AGNOL, 2011).
Apesar dos discursos reforçarem a participação do paciente nas decisões que
envolvem seu cuidado, como sujeito capaz de pensar e agir, decidir o que é melhor para
si, alicerçado em conhecimentos e informações compartilhadas com os profissionais da
equipe de enfermagem, na prática “parece não se fazer de modo satisfatório, já que o
sujeito que determina o processo parece ainda ser o profissional da saúde” (LUNARDI
et al, 2004).
Uma outra forma de cultura identificada nas falas dos pacientes foi a cultura
relacionada ao modelo biomédico ainda hegemônico na abordagem e compreensão do
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processo saúde-doença, em que há uma relação de poder no ambiente do cuidado em
que o profissional é o detentor do saber e o paciente é o elemento que se submete ao que
lhe foi apresentado.

Acho que tem algumas coisas que me irritam aqui, por exemplo
chegar alguém aqui na minha cama, começar a mexer em mim e
nem ao menos se identificar. Acho que o mínimo é dizer bom dia eu
sou médico e preciso fazer tal coisa com você. e isso não é feito! o
médico passa de manhã, mas faz uma visita tão rápida, que quando eu
penso em fazer alguma pergunta, ele já foi. aí quando falo com a
enfermeira que preciso falar com o médico, ela diz que ele já não tá
mais ali. (P7)
Só acho os médicos podiam passar mais vezes aqui, eles passam de
manhã cedo, se depois a gente precisar falar com eles ao longo do
dia, a gente tem que esperar o dia seguinte. A não ser que tenha
alguma emergência, aí eles aparecem (P12)
Eu penso só que acaba sendo natural essa desconfiança em deixar eu
fazer as minhas coisas sozinho e me incomoda um pouco isso.
Porque se eu vou levantar já vem alguém e pergunta onde eu penso
que vou e aí já fica falando é melhor ficar na cama pra não cair e se
machucar. (P15)
Acho que o papel do hospital é tratar a nossa doença e fazer com que
a gente vá para casa praticamente curado... claro que eu entendo que
tenho o papel de seguir o tratamento direitinho, tomando o remédio
que o médico passou, seguindo as orientações que são dadas aqui no
hospital por todos os profissionais (P18)
Fica difícil sugerir alguma coisa, seria injustiça da minha parte dizer
que está faltando alguma coisa ou que precisa melhorar algo. Até
porque ninguém aqui pode reclamar da atenção que a gente recebe, o
carinho que as enfermeiras têm comigo, tudo que eu preciso elas
fazem por mim. Só quero é ir embora com o meu problema resolvido.
(P19)
Só incomoda um pouco ter o dia inteiro alguém encostando em você,
muitas das vezes, fazendo a mesma pergunta que o outro profissional
acabou de fazer. Acho que um poderia conversar com o outro e ver o
que já foi feito em mim para que não seja repetitivo. Mas só de ser
bem tratado aqui já me dou por satisfeito. (P20)

Nas falas foi possível perceber uma insatisfação dos pacientes com relação a
falta de integração das informações pelos profissionais da saúde, a maneira como eram
abordados no leito durante a hospitalização. Ao mesmo tempo traziam a gratidão pelo
cuidado e a atenção que receberam ao longo da internação. Além disso, também foi
destacado o hospital como lugar de cura da doença com o modelo médico hegemônico
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constituindo uma das formas institucionalizadas de atenção da enfermidade, chegando a
ser identificado como a forma mais concreta e eficaz de atender o processo saúdedoença.
No contexto atual, a atividade educativa estabelecida pelo profissional de saúde
ainda é feita, em grande parte, de forma hierarquizada e autoritária, na qual não se
permite a troca e não há valorização do sujeito como participante ativo do processo de
cuidado, não tendo voz. Entretanto, a pedagogia problematizadora subsidia o encontro
entre o profissional e o paciente visando, pelo diálogo e compartilhamento das ideias,
acessar seu saberes e práticas sobre as demandas do cuidado de si e contribuir com a
promoção de mudanças que se fazem necessárias (MARTINS; ALVIM, 2012; FREIRE,
2001).
É preciso evitar a prática de imposições culturais ao implementar o processo de
cuidar junto aos usuários do serviço de saúde, por meio de julgamentos sobre as
situações com as quais se depara, caracterizando uma atitude etnocêntrica. Os conceitos
trazidos por Leininger em sua teoria, reafirmam a importância do compromisso social
que a enfermagem deve assumir no cuidado. A autora propõe uma abordagem
culturalmente congruente aos pacientes no serviço de saúde (MELO, 2010;
LEININGER, 2006).
Vários são os motivos que explicam o poder e a influência desses profissionais
na nossa sociedade. Entre outras questões, podemos destacar que o saber produzido pela
medicina ao longo do tempo, conseguiu desenvolver um progressivo conhecimento do
corpo e das enfermidades e desenvolver intervenções eficazes para controlar os danos à
saúde, aliviar o sofrimento, a dor e prolongar a vida (PIRES, 1989).
A influência dos profissionais é identificada nas falas da equipe de enfermagem
ao trazer que o foco desse cuidado é a doença e que o paciente hospitalizado necessita
das suas intervenções para que o mesmo se recupere e retorne ao seu domicílio

É importante conversar com ele sobre a sua doença, as suas
limitações, o seu tratamento para que ele tenha uma boa recuperação
ou até mesmo uma reabilitação para que ele possa desempenhar as
tarefas do dia a dia, não só no ambiente hospitalar, mas também na
sua casa (TE3)
Muitas das vezes, o paciente está acamado durante um bom período
de tempo e a gente acaba fazendo tudo por ele e isso acredito que
esteja errado porque dessa forma a gente tira a sua autonomia (TE7)
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A forma que a gente tem para considerar a autonomia do paciente é
estimular o autocuidado, auxiliando na execução das tarefas mais
simples do dia a dia, reconhecendo os limites de cada indivíduo,
tentando estimular a cada dia a sua evolução (E8)
Eu também acho que no hospital, mesmo que o paciente não queira,
ele fica um pouco dependente do nosso cuidado porque parando pra
pensar, a gente tem que encaminhar ele para o banho, tem que dar a
medicação e, muitas das vezes, são medicações venosas, as refeições
chegam em horário pré-estabelecido, ele acaba se adequando às
normas da instituição. E querendo ou não, a gente enquanto
profissional também precisa seguir essa rotina (E15)

Nas falas da equipe de enfermagem identificou-se que o cuidado tinha como
foco a doença e que as ações desenvolvidas aos pacientes hospitalizados eram a
informação, o auxílio na execução das tarefas do autocuidado e o estímulo para que o
paciente desenvolvesse a sua autonomia. Entretanto, não há nos discursos dos
profissionais uma preocupação com relação às escolhas dos pacientes, tendo como
justificativa as regras institucionais, a rotina de trabalho, tornando este paciente
dependente do cuidado da equipe de enfermagem.
Na relação profissional da saúde e pacientes, a autonomia pressupõe
competência e liberdade para se proceder às escolhas conscientes entre as opções
possíveis. Assim, é dever do profissional de saúde fornecer aos pacientes todas as
explicações necessárias sobre a situação e riscos envolvidos nas diferentes alternativas
da escolha deles, para que todas as possibilidades sejam reconhecidas, favorecendo a
escolha que melhor atenda às suas necessidades (CARNEIRO; BERTI, 2009).
Em uma das cenas observadas no diário de campo é possível perceber o cuidado
desenvolvido de forma mecânica (Cena: Enfermeiros trocando curativos):

Depois que os técnicos de enfermagem terminam de encaminhar e dar os banhos, os
enfermeiros do setor arrumam o carrinho de curativos com o material. Em seguida, vão
para o leito dos pacientes que precisam renovar os curativos sujos. Em uma das cenas,
a enfermeira se aproxima de um paciente, sem se apresentar, diz apenas que vai trocar
o curativo e já começa o procedimento. Retira o curativo sujo sem informar ao paciente
se a ferida está cicatrizando, como está o aspecto, além de não realizar orientações.
Terminou de trocar o curativo e perguntou ao paciente se estava tudo bem e se o
mesmo estava confortável no leito. Reposicionou o paciente e depois foi para outro
paciente para trocar o curativo (sem lavar as mãos). Em todos os pacientes que foi
realizada a troca do curativo os enfermeiros realizaram da mesma forma. O paciente
durante a troca do curativo fica com cara de dúvida, sem saber o que está acontecendo,
fica tentando olhar o que os enfermeiros estão fazendo. Percebo que eles têm um certo
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medo de fazer perguntas. Alguns até perguntam como está a ferida, mas a maioria
parece ficar receoso de perguntar. (Diário de campo, p.5)
Nesta descrição, nota-se que o foco do cuidado não é a pessoa, e sim, uma parte
do corpo, além de não ter interação na relação profissional e paciente. É preciso buscar
uma pedagogia que transcenda a tradicional, onde a prática hegemônica do cuidado
hierarquizante está presente. O diálogo, o compartilhamento dos saberes entre o
profissional e o paciente e a valorização da cultura implica em um cuidado humanizado,
integral e culturalmente congruente.
Quando foi realizada a entrevista com a profissional, questionando como a
mesma considera a autonomia do paciente, a sua fala foi:

Aqui no hospital procuro sempre explicar ao paciente o que estou
fazendo, por exemplo se vou trocar o curativo digo a ele que vou
retirar o curativo sujo para colocar um novo, procurando orientar
sobre como fazer ou se tiver um familiar junto também explicar como
fazer. Acho que o dia a dia aqui no hospital a gente tem que perceber
e observar como o paciente tem evoluído e fazer este registro e o
mais importante é planejar a alta desse paciente, realizando
orientações para que ele possa fazer o seu próprio cuidado quando
estiver na sua casa e que não dependa de outras pessoas para
realizar as suas tarefas (E12)

Diante da sua fala, é possível identificar uma contradição no que é falado e a
forma como é realizado o seu cuidado ao paciente hospitalizado. Há um discurso
idealizado e um fazer mecânico, sem comunicação, esclarecimento de dúvidas e
explicação sobre o procedimento.
De acordo com Carreta, Bettinelli e Erdmann (2011), o cotidiano das relações do
cuidado nas instituições hospitalares, muitas vezes indiferente, mecânico e
automatizado, não facilita a percepção do outro, tornando massificada a atuação
profissional. Esses aspectos favorecem a despersonificação do ser humano, o que, por
conseguinte, põe em risco a manutenção de sua dignidade.
Além disso, o paternalismo profissional gerado no ambiente hospitalar oferece
certa possibilidade de se tomar decisões pelos outros. Esta tomada de decisão acerca do
processo da saúde do outro é um direito não concedido, porém executado
rotineiramente. A única indagação acerca da tomada de decisão é sobre quem tem
autoridade para tal por outra pessoa (AGHICH, 2008).
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O terceiro tipo de cultura identificada foi a do gênero e dos papéis sociais, tendo
o homem como provedor do lar e a mulher no papel de cuidadora e responsável pela
organização familiar, conforme a fala dos pacientes hospitalizados:

Quando eu tinha a minha esposa, ela cuidava de tudo pra mim... fazia
a minha comidinha, era tudo regradinho, ela sabia exatamente o que
eu podia e não podia comer, ela resolvia todos os problemas de casa
e eu trabalhava pra trazer o dinheiro (P1)
Eu moro com a esposa e meus dois filhos... eles que dependem de
mim na verdade. A minha esposa cuida da casa, faz minha
comidinha, cuida dos filhos e eu vou trabalhar pra trazer o dinheiro
pra casa. Eles dependem muito mais de mim que eu deles (P4)
Eu não gosto de tá aqui no hospital... E não porque eu sou tratada
mal não... pelo contrário, todos me tratam super bem aqui. Só que é
muito chato ficar enclausurada, presa aqui, sem poder fazer as suas
coisas. Tenho que cuidar da minha casa, meu marido fica sozinho lá
cuidando dos meus filhos... ainda tenho a minha mãe que precisa da
minha ajuda, eu que fico tomando conta dela sabe?! Tenho mais dois
irmãos, mas acaba que a responsabilidade acaba ficando com a
mulher e acho que isso que me deixa doente. Fico estressada porque
fica tudo em cima de mim (P7)
Acho que depende um pouco da situação... por exemplo, aqui no
hospital a minha esposa passa o dia aqui comigo, me faz companhia,
mas eu disse pra ela não ficar aqui de noite. Acho que não tem
necessidade, fica cansativo pra ela. Eu sei que ela fica preocupada,
mas isso deixa ela cansada. Em casa, ela acaba fazendo tudo pra
mim, faz minha comidinha, lava e passa as minhas roupas, arruma a
casa. Eu só coloco o dinheiro em casa, de vez em quando vou ao
mercado ou então até o banco pra pagar as contas. Mas acho que ela
faz mais por mim (P10)
Olha eu sou independente na medida do possível. Quando eu tenho as
minhas crises não consigo nem trabalhar direito, aí minha esposa me
ajuda muito sabe? Ela cuida tão bem de mim. Todo dia ela tá aqui
pra me visitar. Assim, financeiramente sou eu que coloco o dinheiro
em casa, e por isso, que eu te falei que a ansiedade é grande aqui
dentro do hospital porque tenho meus serviços lá fora (P13)

Nas entrevistas foi possível perceber uma diferença nos discursos entre os sexos
feminino e masculino. As mulheres traziam em suas falas uma preocupação em estar
hospitalizada e não poder cuidar da sua família (filhos, marido, mãe, netos) e os
afazeres domésticos (cozinhar, arrumar a casa, lavar e passar a roupa). Já os homens
demonstram nas suas falas uma dependência com relação ao cuidado de outra pessoa,
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em sua maioria das esposas, e uma preocupação com a questão financeira por serem os
provedores do lar.
Atualmente a mulher desempenha múltiplos papéis impostos pelo meio social
que, muitas vezes, impede-lhe de optar por aqueles que melhor se adaptem a sua
realidade. A mulher, ao cuidar, estabelece uma relação de autoridade e dependência,
contradizendo os pressupostos de autonomia e emancipação incentivados (TRONTO,
1997)
Às mulheres, compete a implementação do cuidado em tudo que cresce e se
desenvolve, prolongando-se até a morte; a mulher há de ser a cuidadora principal nas
etapas do ciclo vital. Dentre os vários papéis por ela desempenhados, o de cuidadora é
histórica e culturalmente o mais evidenciado e assimilado. Quando se trata de
cuidar/acompanhar um familiar em situação de hospitalização, seja ele, filho, esposo,
mãe/pai, é a mulher que está implicitamente associada como cuidadora principal da
família (COLLIÈRE, 1999; WEGNER; PEDRO, 2010).
A cultura patriarcal, no decorrer da história, impôs ao feminino uma lógica de
dominação e opressão. As mulheres tinham o seu papel reconhecido socialmente apenas
enquanto mães e esposas e, mesmo no espaço doméstico, o pai era a figura de poder.
Cabia ao homem a responsabilidade de sustentar a família, detendo, assim, o poder
econômico familiar, e a mulher, por não trabalhar, dependia economicamente do
homem, justificando, assim, muitas vezes, a sua subjugação (NARVAZ; KOLLER,
2006; DANTAS-BERGER; GIFFIN, 2005).
Nesse sentido, as relações sociais são marcadas pela questão de gênero, visto
que o modelo construído que se tem funciona como referência e serve para regular as
relações entre homens e mulheres, perpassando em todas as esferas da vida, sejam elas
privadas ou públicas, e está permeado pelas relações de poder, este construído pela
sociedade através de suas convenções culturais e sociais. Dessa forma, percebe-se que
historicamente a sociedade contempla modelos de família em que homens e mulheres
exercem diferentes papéis (SANTANA, 2010).
Diante das falas tanto dos profissionais quanto dos pacientes foi possível
identificar as várias formas de cultura que influenciam a questão da autonomia do
paciente. A cultura organizacional implica na dialogicidade e comunicação
profissional/paciente, que diante da imposição de regras institucionais torna-se
prejudicada. A cultura do modelo biomédico diante da relação de poder do profissional
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e a submissão do paciente hospitalizado. É preciso chegar a uma reflexão conjunta para
a tomada de decisão no resgate da autonomia do paciente, que se encontra fragilizado e
vulnerável, propiciando-lhe o controle da própria vida de modo autêntico. E a terceira
cultura foi a de gênero e papéis sociais, em que mulheres cabe o papel de cuidadora e
aos homens, o papel de provedor do lar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve como objeto a autonomia do paciente com DCNT hospitalizado
com o objetivo de descrever o processo de cuidar da equipe de enfermagem aos
pacientes com DCNT hospitalizados em clínica médica; identificar a concepção de
autonomia de pacientes hospitalizados com DCNT e equipe de enfermagem em clínica
médica; e discutir o cuidado de enfermagem centrado no paciente com DCNT, como
suporte e incentivo à autonomia para o autocuidado no âmbito da atenção hospitalar.
Os pacientes hospitalizados com DCNT eram, em sua maioria, do sexo
masculino (60%), com média de idade de 56,0±16,70 anos, casados (60%), com ensino
fundamental completo (30%) e médio completo (30%) e aposentados (50%). Quanto às
características da situação de saúde, as doenças do aparelho circulatório destacaram-se
tanto nos diagnósticos principal (45%) quanto no secundário (75%). A maioria dos
pacientes (80%) relatou ter tido hospitalização anterior e a média de permanência
hospitalar foi de 8,04 ±4,72 dias.
Com relação à caracterização da equipe de enfermagem, maioria do sexo
feminino (86,7%), com média de 41,12±12,21 anos, casados (56,7%). Destes 30
profissionais, 66,7% eram técnicos de enfermagem e 33,3% enfermeiros. Quanto ao
tempo de atuação no cenário do estudo, 40% atuavam de seis meses a 5 anos, 46,15%
trabalhavam em outro hospital.
A entrada no cenário do estudo ocorreu em janeiro de 2017 para dar início à fase
de observação com o reconhecimento do campo, a rotina de trabalho dos profissionais,
o ambiente, as formas de comunicação e relação entre os profissionais e os pacientes,
sendo registrado em um diário de campo. Posteriormente, foram selecionados os
participantes do estudo (pacientes hospitalizados com DCNT e equipe de enfermagem),
em que foi possível realizar a caracterização sociodemográfica, seguida da entrevista
semi-estruturada para aprofundar aspectos da observação e analisar a autonomia dos
pacientes hospitalizados com DCNT.
Após transcrição das falas dos participantes na íntegra, os dados foram
categorizados, emergindo quatro categorias temáticas: Autonomia e Liberdade;
Autonomia e Inform(Ação); Autonomia e Realiz(Ação); e Autonomia e Cultura.
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A primeira categoria trouxe uma associação da autonomia com a capacidade de
ser livre, não depender de outras pessoas, ausência de limitações e a questão financeira.
Na segunda identificou-se as dúvidas relacionadas ao processo saúde-doença e os
esclarecimentos sobre o estado de saúde, as informações, que por vezes não são
esclarecedoras e tornam os pacientes reféns dos profissionais, além da identificação das
vivências dos pacientes, trazendo as suas experiências no processo de hospitalização.
A terceira categoria identificou a responsabilidade no cuidado à saúde focada no
outro, ou seja, deixar de cuidar de si para cuidar do outro, a dependência do cuidado
pela equipe de enfermagem e a limitação tanto financeira quanto da doença. A última
categoria abordou as várias formas de cultura, dentre elas a organizacional, por meio
das rotinas e regras institucionais; a do modelo biomédico e o processo saúde-doença e
a do gênero e papéis sociais.
As entrevistas permitiram ouvir as pessoas em momentos de vulnerabilidades,
adoecidas e sob o controle da equipe de saúde, além de perceber como era desenvolvido
o cuidado junto a esses pacientes, a forma como eram estimulados o autocuidado e a
autonomia e a competência para cuidar do outro.
No que tange à identificação da concepção de autonomia, há uma diferença na
definição do termo entre os profissionais e os pacientes. Para os profissionais, a
autonomia está relacionada à independência para a realização das atividades de vida
diária, o que demonstra certa confusão entre os termos “autonomia” x independência. Já
na visão dos pacientes, a autonomia foi definida como a escolha e liberdade para a
realização das suas atividades.
O cuidado cultural congruente deve possibilitar a inserção do paciente no
planejamento e decisão do seu cuidado, de forma a atender as suas reais necessidades.
De modo que esse cuidado seja preservado, negociado ou reestruturado. Entretanto, no
momento da hospitalização o que se observou foram práticas assistenciais impositivas,
nas quais havia um domínio do saber profissional, decidindo o que fazer e quando fazer.
É preciso buscar o conhecimento sobre o significado do processo saúde-doença e a sua
vivência no momento da hospitalização para que se alcance o cuidado culturalmente
congruente.
Além disso, a visão fragmentada do indivíduo com a ausência da visão integral
da pessoa, reforça a dependência do sujeito ao preconizado e informado pelo
profissional. Entretanto, é importante que o cliente participe do cuidado, optando e

126

escolhendo o melhor para si, o que favorece sua autonomia e independência na
implementação do cuidado, mediante uma relação dialógica que possibilita a troca de
experiências e o compartilhamento dos saberes entre quem cuida e quem é cuidado.
O ponto de partida para a autonomia do sujeito é reconhecê-lo como sendo
protagonista do próprio cuidado, onde o sujeito é protagonista e foco central do cuidado,
desenvolvendo a consciência crítica, avançando da consciência ingênua para a
consciência crítica, optando e escolhendo o melhor para si de forma a desenvolver,
gradativamente a capacidade e independência quanto ao próprio cuidado.
É preciso compreender como os profissionais da saúde, em especial a equipe de
enfermagem, desenvolvem o cuidado aos pacientes hospitalizados com doenças
crônicas, buscando analisar a autonomia desses pacientes. Uma vez que o cuidado
desenvolvido no âmbito hospitalar ainda é fragmentado e centrado na cura da doença,
pretende-se, porém, que este cuidado seja centrado na pessoa, com as suas expectativas,
experiências, saberes e práticas e com valores atribuídos ao processo saúde-doença.
Há que se discutir as práticas dos profissionais da saúde no que se refere às
ações desenvolvidas no cuidado junto aos pacientes, tanto no contexto da atenção básica
quanto hospitalar, diante das demandas expressadas mediante uma identificação, análise
e avaliação das habilidades no cuidar do outro e no suporte para o desenvolvimento da
autonomia no âmbito das competências para o autocuidado.
Assim, face aos resultados do estudo apreende-se a cultura do modelo biomédico
centrado na doença e tratamento ainda é o norteador da prática da equipe de
enfermagem que são guiadas por atendimento de necessidades do paciente por meio de
procedimentos técnicos sem, entretanto, estabelecer intervenções para além do
tratamento das doenças com ações efetivas que possibilitem a conquista do bem estar e
autonomia mediante implementação de um cuidado que articule saberes e práticas entre
quem cuida e é cuidado no cenário das instituições, em uma perspectiva integral de
saúde, pautada em um olhar diferenciado que busque a integralidade e a participação
dos sujeitos, respeitando seus limites e possibilidades.
Considera-se como limitação desse estudo o período em que se iniciou a coleta
de dados, uma vez que ocorria a transição do término dos contratos dos funcionários da
equipe de enfermagem e entrada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), o que culminou em uma redução no quadro de funcionários. Além disso, o
hospital universitário estava passando por obras, onde houve a junção da clínica
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cirúrgica com a médica, priorizando-se as cirurgias, justificando-se a redução de
pacientes hospitalizados com DCNT no período.
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APÊNDICE A

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

1) O ambiente: o planejamento
 Estrutura
 Ventilação
 Iluminação
 Chegada da equipe
 Chegada do pacientes
 Local e tempo de espera
 Como é o atendimento
 As falas da equipe

2) Os pacientes
 Formas de comunicação
 As falas
 Interação no grupo

3) O cuidado profissional/paciente
 Interação
 Comunicação (abordagem)
 Como é realizado o cuidado

4) Impressões do pesquisador
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APÊNDICE B-1
ROTEIRO DA ENTREVISTA (PACIENTE)

Caracterização dos sujeitos:
Data:___/___/___
Nome:___________________________________________________
Idade:______ Sexo: M ( ) F ( ) Estado civil:_________________
Onde Mora: _________________ Religião:_____________________
Ocupação:___________________ Renda: __________________
Grau de escolaridade:_____________________
Nº de filhos:___________
Diagnóstico principal:_______________________________
Comorbidades:______________________________________

Entrevista Semi-estruturada:
Já ouviu falar em autonomia? Quando eu falo esta palavra o que vem a sua cabeça?

Como é para você está hospitalizado?

Você depende de outras pessoas para viver o seu dia a dia?

Você acha que os profissionais te ajudam a desenvolver a autonomia? De que forma?

O que você sugere no desenvolvimento da sua autonomia aqui no hospital?
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APÊNDICE B-2
ROTEIRO DA ENTREVISTA (PROFISSIONAL)

Caracterização do profissional:
Data:___/___/___
Nome:___________________________________________________
Idade:______ Sexo: M ( ) F ( ) Estado civil:_________________
Onde Mora: _________________ Religião: _____________________
Profissão:___________________
Tempo de atuação: _____________

Entrevista Semi-estruturada:
Qual o significado da doença crônica na vida das pessoas?

O que você entende por autonomia do paciente?

Na sua prática você considera a autonomia do paciente? De que forma?
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APÊNDICE C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação
Título do Projeto: O paciente como protagonista do cuidado de enfermagem durante a
hospitalização: subsídios para autonomia do autocuidado no processo de viver com
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
Pesquisador Responsável: Carla Lube de Pinho Chibante
Orientadora: ProfªDrª Fátima Helena do Espírito Santo
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21) 22254211 - (21) 993921477
Nome do voluntário:______________________________________________________
Idade: ___________ anos R.G. _________________________________
O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “O
paciente como protagonista do cuidado de enfermagem durante a hospitalização:
subsídios para autonomia do autocuidado no processo de viver com Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT)” de responsabilidade das pesquisadoras Carla Lube de
Pinho Chibante e Fátima Helena do Espírito Santo. Esta pesquisa tem como objetivos:
Descrever o processo de cuidar da equipe de enfermagem aos pacientess com DCNT
hospitalizados em clínica médica; Identificar a concepção de autonomia de pacientess
hospitalizados com DCNT e equipe de enfermagem em clínica médica; Discutir o
cuidado de enfermagem centrado no pacientes com DCNT, como suporte e incentivo à
autonomia para o autocuidado no âmbito da atenção hospitalar.
Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a ampliação
dos conhecimentos em relação a construção da autonomia do autocuidado em pacientess
com Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O aceite em participar do estudo implicará
em uma entrevista a ser registrada em gravador de voz, em local e horário a ser definido
de acordo com sua disponibilidade; o seu depoimento terá caráter sigiloso, e sua
identidade será preservada por meio de nome fictício. Na entrevista, o (a) Sr (a) terá
oportunidade de falar livremente sobre a realidade que vivencia, suas opiniões,
sentimentos e atitudes, sem ser invasivo à sua intimidade, sendo respeitados os valores
culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, assim como seus hábitos e costumes.
A presente pesquisa oferece riscos mínimos, uma vez que nenhuma intervenção
será realizada nos participantes do estudo, entretanto caso seja observada e/ou
expressada insegurança e/ou desconforto do participante, durante a realização da
pesquisa, o pesquisador poderá encerrar a abordagem precedida por novos
esclarecimentos acerca da pesquisa aos participantes, na medida de sua compreensão e
respeitados em suas singularidades, será solicitado ratificação quanto ao seu interesse ou
não em continuar participando na pesquisa, mediante esclarecimento de que essa
desistência não acarreta qualquer prejuízo ao mesmo. Para minimizar desconfortos e/ou
situações adversas as entrevistas serão agendadas pelos próprios participantes em local e
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horário, de acordo com sua disponibilidade. Os participantes serão esclarecidos que nas
entrevistas e análise de dados serão respeitados seus valores culturais, sociais, morais,
religiosos, éticos, hábitos e costumes.”
Caso o (a) Sr. (a) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em
contato com o pesquisador, por telefone ou pessoalmente. O pesquisador garante o
acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. Sua participação é voluntária,
de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar de participar do estudo
a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua
privacidade serão mantidas em caráter confidencial. Ao final do estudo, as informações
poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos da área de saúde.
Eu fui completamente orientado pela Pesquisadora Carla Lube de Pinho Chibante
que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude
questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia
da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e tive plena
liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa.
Estou recebendo uma cópia assinada deste termo.
Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário
Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou
demais informações:
E.mail: etica@vm.uff.br
Tel/fax: (21) 26299189
Eu, _______________________________________________________________,
RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar,
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
Niterói, _____ de ____________ de _______

____________________________________________
Nome e assinatura do participante

____________________________________________
Nome e assinatura Testemunha

Contatos do Pesquisador: Carla Lube de Pinho Chibante
Tel: 21 983381243
Email: carla-chibante@hotmail.com

151

ANEXO A
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: O PACIENTE COMO PROTAGONISTA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM DURANTE
A HOSPITALIZAÇÃO: SUBSÍDIOS PARA AUTONOMIA DO AUTOCUIDADO NO
PROCESSO DE VIVER COM DCNTS
Pesquisador: Carla Lube de Pinho Chibante
Área Temática:
Versão: 3
CAAE: 56256116.1.0000.5243
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.693.754

Apresentação do Projeto:
O presente estudo trata-se de uma tese de doutorado em enfermagem baseada em pesquisa de natureza
qualitativa com delineamento descritivo do tipo etnográfica, tem como objetivos conhecer e estabelecer
intervenções relativos ao tratamento das DCNT, com ações efetivas que possibilitem a conquista do bem
estar e autonomia mediante implementação de um cuidado que articule saberes e práticas entre quem cuida
e é cuidado no cenário das instituições, em uma perspectiva integral de saúde, que busque a integralidade e
a participação dos sujeitos, respeitando seus limites e possibilidades, sua autonomia, incentivando o
autocuidado. O estudo traz como pressuposto que o cliente é o centro do cuidado, e o enfermeiro é o
elemento facilitador no processo de conscientização quanto ao autocuidado, mediante ações que valorizem
sua autonomia. Apresenta uma fundamentação na qual discute que as Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) representam um problema de saúde pública, acarretando inúmeros custos de
natureza social e para as instituições de saúde.

Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Caracterizar o perfil sociodemográfico de clientes com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
hospitalizados e em uma unidade básica de saúde

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Bairro: Centro
CEP: 24.030-210
UF: RJ
Município: NITEROI
Telefone: (21)2629-9189
Fax: (21)2629-9189
E-mail: etica@vm.uff.br
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Objetivo Secundário:
Descrever o processo de cuidado da equipe de saúde aos clientes com DCNTS hospitalizados e uma
unidade básica de saúde, Identificar o conhecimento e práticas de autocuidado de clientes com DCNTS
hospitalizados e em uma unidade básica de saúde, Analisar a autonomia para o autocuidado de clientes
com DCNTS hospitalizados e em uma unidade básica de saúde, Discutir o cuidado de enfermagem centrado
no cliente com DCNTS, como suporte e incentivo a autonomia para o autocuidado no âmbito da atenção
hospitalar e básica de saúde.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos
A presente pesquisa oferece riscos mínimos, uma vez que nenhuma intervenção será realizada nos
participantes do estudo, entretanto caso seja observada e/ou expressada insegurança e/ou desconforto do
participante, durante a realização da pesquisa, o pesquisador poderá encerrar a
abordagem precedida por novos esclarecimentos acerca da pesquisa aos participantes, na medida de sua
compreensão e respeitados em suas singularidades, será solicitado ratificação quanto ao seu interesse ou
não em continuar participando na pesquisa, mediante esclarecimento de que essa desistência não acarreta
qualquer prejuízo ao mesmo. Para minimizar desconfortos e/ou situações adversas as entrevistas serão
agendadas pelos próprios participantes em local e horário, de acordo com sua disponibilidade. Os
participantes serão esclarecidos que nas entrevistas e análise de dados serão respeitados seus valores
culturais, sociais, morais, religiosos, éticos, hábitos e costumes.
O pesquisador se responsabiliza pela fidedignidade nos dados da pesquisa, garantindo em todos os
momentos da sua realização o anonimato dos sujeitos, e estes só participarão da pesquisa após assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa seguirá os preceitos da Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, no qual toda a pesquisa que envolve seres humanos,
de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou parte dele, incluindo o manejo de informações, deverá
assegurar e respeitar os direitos dos participantes.
A pesquisa será suspensa no caso de reprovação pelo Comitê de Ética e/ou se os sujeitos não assinarem o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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Benefícios:
As informações geradas neste estudo, sejam elas favoráveis ou não, serão utilizadas para fins científicos
tendo o pesquisador o direito de divulgá-las em eventos da área respaldados pela autorização dada pelos
entrevistados quando da assinatura do termo de consentimento.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Trata-se de uma tese de doutorado e tem como objetivo caracterizar o perfil sóciodemográfico de clientes
com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) hospitalizados e atendidos em uma unidade básica de
saúde, assim como descrever o processo de cuidado da equipe de saúde, identificar o conhecimento e
práticas de autocuidado, analisar a autonomia para o autocuidado os clientes com DCNTS em ambas as
unidades, e discutir o cuidado de enfermagem centrado no cliente como suporte e incentivo a autonomia
para o autocuidado no âmbito da atenção hospitalar e básica de saúde. É um tema de relevância para a
saúde pública, pois pretende contribuir para transformar os processos individuais e coletivos de tomada de
decisão e desenvolvimento da autonomia dos clientes com este tipo de patologia.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
A carta de anuência da Instituição está devidamente identificada, assinada e carimbada, os instrumentos de
entrevista e TCLEs estão de acordo com os parâmetros.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Pendências anteriormente listadas:
1.Informar nos TCLEs, no projeto detalhado e no documento de Informações Básicas os possíveis riscos
mínimos e as providências e cautelas a serem empregadas para evitar e ou reduzir efeitos e condições
adversas que possam causar dano.ATENDIDO
2.Adequar as informações contidas nas Informações Básicas do Projeto e no Projeto detalhado em relação
a (o)
• Resolução 196/96. Esta foi substituída pela Resolução Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012, e a atual
é que deve constar nos documentos. ATENDIDO
Cronograma de execução da pesquisa: atualizar o mesmo, pois a coleta de dados

(entrevistas) só deve

ser iniciada após a aprovação no CEP. ATENDIDO
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_676275.pdf
Outros
CARTA.doc

Postagem

Autor

Situação

14/08/2016
21:08:44
14/08/2016
21:06:26
14/08/2016
21:04:23

Carla Lube de Pinho
Chibante
Carla Lube de Pinho
Chibante

Aceito

TCLE_PROFISSIONAL.docx

14/08/2016
21:03:43

Carla Lube de Pinho
Chibante

Aceito

TCLE_Cliente.docx

14/08/2016
21:03:32

Carla Lube de Pinho
Chibante

Aceito

Cronograma.docx

14/08/2016
21:03:15
19/07/2016
21:50:50

Carla Lube de Pinho
Chibante
Carla Lube de Pinho
Chibante

Aceito

SMS.pdf

25/04/2016
16:45:56

Carla Lube de Pinho
Chibante

Aceito

FOLHA_ROSTO_ASSINADA.pdf

01/04/2016
11:28:35

Carla Lube de Pinho
Chibante

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Cronograma

Projeto.doc

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura
Declaração de
Instituição e
Infraestrutura
Folha de Rosto

ASSINATURA_DIRETOR.pdf

Aceito

Aceito

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
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(Coordenador)
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