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Diniz SN. A prática docente dos enfermeiros de instituições de saúde: 
sua fundamentação nos referenciais teóricos de enfermagem 
[dissertação]. Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2006. 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi identificar os referenciais teóricos de 
Enfermagem que fundamentam a prática docente dos enfermeiros, de 
instituições de saúde, vinculados ao processo de ensino de graduandos 
de Enfermagem de uma Instituição privada. Para isto elegeu-se a 
pesquisa qualitativa com orientação metodológica baseada em Minayo 
(2004) utilizando a hermenêutica para interpretação dos dados, como 
referencial de análise adotou-se a proposta de Meleis (1997), segundo 
suas características específicas de acordo com as três escolas de 
pensamento: das necessidades; da interação e dos resultados, nos 
domínios visão, foco, metas, problemas e terapêutica. Tendo como 
cenário o Curso de Graduação em Enfermagem foram entrevistados dez 
docentes, enfermeiros de instituições de saúde, todos do sexo feminino, 
na faixa etária entre 38 e 48 anos; com tempo de docência na Instituição 
deste estudo de 2 anos e meio a 12 anos. A maioria tinha entre 19 e 25 
anos de tempo de graduado e possuíam a especialização como maior 
grau acadêmico alcançado. Emergiram em relação a fundamentação da 
prática docente dos sujeitos deste estudo, três categorias relacionadas às 
escolas de pensamento: das necessidades, sobressaindo os princípios da 
Teoria das “Necessidades Humanas Básicas” de Horta; da interação, 
identificando-se nela os princípios da Teoria das “Relações Interpessoais 
Enfermeiro-Paciente” de Orlando; e dos resultados, na qual destacaram-
se os princípios da Teoria dos “Quatro Princípios de Conservação” de 
Levine. Constatou-se uma diversificação dos referenciais teóricos de 
Enfermagem na fundamentação da prática docente dos sujeitos deste 
estudo, que trouxeram como contribuição a possibilidade de discussão de 
propostas de eixos norteadores a serem adotados pelos formadores dos 
profissionais enfermeiros. 

 

 

Palavras-chaves: Teorias de Enfermagem, docentes, Enfermagem 
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Diniz SN. The faculty’s practice of the nurses from the healthy 
institutions: it is based on the nursing theoretical references [dissertation]. 
Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2006. 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to identify the new theoretical references 
of nursing that give the fundaments for the nurse faculties’ practice, from 
health institutions, relating to the teaching process of nurse faculties from 
a private Institution. For that it was elected the qualitative research with 
methodological orientation based in Minayo (2004); using hermeneutic for 
the data’s interpretations. It was adopted the Meleis’ propose (1997), 
depending of their specifics characteristics according to the three thought 
school: of the necessities, of the interaction and results; on the dominions 
vision, focus, goal, problems and therapeutic. Having as scenery the 
Nursing Course of graduation, ten faculties were interviewed, all nurses 
from healthy institutions, women, age group from 38 to 48 years old, 
professional experience from 2 ½ to 12 years. Mostly of the interviewees 
had 19 to 25 years of graduation and some of them did a specialization 
getting a better educations’ grade.Three categories related to the though 
schools surfaced in relation to the fundaments of the faculty practice of the 
elements of study: the necessities, surpassing the principle from the 
Theory of the “Human Basics Necessities” from Horta; the interaction, 
rebounding the principles from the Theory of “Nurse-Patient’s 
Interpersonal Relation” from Orlando; and the results, projecting the 
Theory of “Four Principles of Conservation” from Levine. The multiples 
referential brought as contribution the possibility of discussion of the 
propositions of the northward lines to be adopted in the fundaments of the 
pedagogical practice for the nurses’ formation.  

 

Keywords: Theoretical nursing, faculty, nursing 
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Diniz SN. La práctica docente de los enfermeros de instituciones de 
salud: su fundamentación en los referenciales teóricos de enfermería. 
[disertación]. Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2006. 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo de este estudio fue identificar los referenciales teóricos de 
Enfermería que fundamentan la práctica docente de los enfermeros, de 
instituciones de salud, vinculados al proceso de enseñanza de 
graduandos de Enfermería de una Institución privada. Para esto se eligió 
la pesquisa cualitativa con orientación metodológica basada en Minayo 
(2004) utilizando la hermenéutica para la interpretación de los datos, 
como referencial de análisis se adoptó la propuesta de Meleis (1997), 
según sus características específicas, de acuerdo con las tres escuelas 
de pensamiento: de las necesidades; de la interacción y de los resultados, 
en los dominios visión, foco, metas, problemas y terapéutica. Teniendo 
como escenario el Curso de Graduación en Enfermería, se entrevistó a 
diez docentes, enfermeros de instituciones de salud, todos del sexo 
femenino, en la banda de edad entre 38 y 48 años; con tiempo de 
docencia en la Institución del estudio de 2 años y medio y 12 años. La 
mayoría tenía entre 19 y 25 años de tiempo de graduación y poseían la 
especialización como mayor grado académico alcanzado. Emergieron con 
relación a la fundamentación de la práctica docente de los sujetos del 
estudio, tres categorías relacionadas a las escuelas de pensamiento: de 
las necesidades, destacando los principios de la Teoría de las 
“Necesidades Humanas Básicas” de Horta; de la interacción, 
identificándose en ella los principios de la Teoría de las “Relaciones 
Interpersonales Enfermero-Paciente” de Orlando; y de los resultados, en 
la cual se destacaron los principios de la Teoría de los “Cuatro Principios 
de Conservación” de Levine. Se constató una diversificación de los 
referenciales teóricos de Enfermería en la fundamentación de la práctica 
docente de los sujetos del estudio que trajeron como contribución la 
posibilidad de discusión de propuestas de ejes de orientación a ser 
adoptados por los formadores de los profesionales enfermeros. 

 

Palabras clave: Teorías de Enfermería, docentes, Enfermería 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Teorias de Enfermagem 

1.1.1.Conceitos  

A Enfermagem como uma profissão, precisa desenvolver um 

conjunto de conhecimentos próprios que fundamente a sua prática. 

Esses conhecimentos são expressos em conceitos, elementos das 

teorias1. 

Conceitos são formas de expressar com precisão idéias 

concebidas da realidade, descrevendo-as1. 

Conceitos consistem em imagens ou generalizações 

formuladas mentalmente, podendo ser abstratos ou concretos. O 

conceito concreto também é denominado de empírico1,2. 

Os conceitos abstratos são independentes do tempo e espaço, 

portanto, não são sentidos, não sendo observáveis. Conceitos 

concretos ou empíricos podem ser observados, isto é, percebidos pelos 

órgãos dos sentidos; são específicos para um dado tempo e espaço1,2. 

Na Enfermagem, os conceitos que fundamentam a prática 

incluem: a Enfermagem, a pessoa ou ser humano, a saúde e a 

sociedade/ambiente. Sendo assim, as teorias de Enfermagem inter-

relacionam esses 4 conceitos que estão descritos em cada teoria de 

acordo com sua própria concepção, clarif icados por suas 

proposições1,2 ,3.  

As teorias procuram explicar, de forma organizada, a realidade 

com conceitos, definições e proposições concretas que prevêem e 

controlam fenômenos3,4. 
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A teoria de Enfermagem articula conceitos abstratos e 

concretos com a finalidade de descrever, explicar e prever ou 

prescrever os cuidados de Enfermagem. Trás à prática da Enfermagem 

o que foi mentalmente formulado a partir das diferentes formas de ver a 

realidade, sem distorcer a mesma1,2 ,3 ,5 ,6 ,7.  

Teorias de Enfermagem são propostas elaboradas para serem 

feitas reflexões sobre a assistência de Enfermagem, evidenciando-as 

além dos l imites entre o enfermeiro e o cl iente, indivíduo que demanda 

cuidados. A teoria retrata, esboça e respalda o planejamento das ações 

do enfermeiro procurando responder aos seus anseios8. 

As teorias de Enfermagem, de forma sistemática, identif icam e 

definem conceitos sobre os fenômenos específicos de interesse da 

Enfermagem, relacionando esses fenômenos de forma a determinar 

novos conhecimentos e alterando a forma de agir da Enfermagem1,2 ,4 ,7.  

As teorias de Enfermagem oferecem uma art iculação entre a 

visão fi losófica e a práxis da Enfermagem, auxil iando os enfermeiros a 

desenvolverem os seus papéis. Em geral, elas descrevem como se 

deve ajudar e tratar sem causar danos aos clientes, para que o mesmo 

alcance o bem estar5. 

A teoria contribui para fundamentar a prática ao explicar a 

mesma fazendo com que haja uma reflexão criativa e um domínio do 

nosso processo de trabalho, indo além de uma possível ruptura com a 

tradicional execução de tarefas complementares ao ato médico1,7 ,8.  

Teorias de Enfermagem estão relacionadas a valores 

estéticos, f i losóficos e científ icos permitindo o conhecimento, sendo um 

instrumento de trabalho que ressalta o conhecimento científ ico, 

mostrando as tendências das visões acerca do processo saúde-doença 

e sobre a experiência do cuidado terapêutico. As teorias favorecem 

outros atos do cuidar, coerentes e adequados à promoção de 

qualidades humanas, às quais se opõem, muitas vezes, a ambiência 

cotidiana assistencial8. 
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Sendo assim, as teorias constituem referenciais para o 

enfermeiro embasar a sua prática profissional, apropriadamente 

escolhida, para o desenvolvimento das suas ações, envolvendo 

diferentes conceitos. A uti l ização de uma teoria exige competência dos 

enfermeiros em observar, comparar, relacionar e experimentar, para 

obter os resultados esperados de suas ações, sendo de suma 

importância para o enfermeiro desenvolver uma metodologia de 

trabalho fundamentada em uma ou mais teorias de Enfermagem9. 

Há várias formas nas quais as teorias de Enfermagem podem 

ser examinadas, elas são apresentadas para estimular outras formas 

inovadoras nas quais poderiam ser vistas ou analisadas. Nesta visão 

têm-se diferentes formas de ver as teorias de Enfermagem e analisá-

las. As formas de ver a Enfermagem e de analisar quaisquer 

fenômenos, uti l izam uma base potencial para se obter imagens 

diferentes e detalhes não aparentes quando se vê os mesmos por uma 

só perspectiva; quando analisados diferentes fenômenos aumentam as 

possibil idades de obtermos diferentes perspectivas de como ver as 

teorias. Sendo assim, as teorias em conjunto oferecem um número de 

imagens, traduzidas em conceitos, que estão refletidas tanto nas 

teorias como nas prát icas de Enfermagem5. 

As teorias de Enfermagem refletem a realidade da época em 

que foram desenvolvidas, devendo-se considerar os contextos 

histórico, sociopolít icos, culturais, educacionais e da prática 

profissional no desenvolvimento delas, os quais levam às diferentes 

visões das mesmas5,10. 

As teorias de Enfermagem ao serem visualizadas dentro de 

um determinado período facil ita a possibil idade de compará-las e 

analisá-las conforme pensamentos teóricos semelhantes. Quando se 

considera todas as teorias em conjunto e coloca-se frente a frente à 

realidade da prática de Enfermagem, um número de imagens é então 

criado. Essas imagens não são sempre claras, bem formuladas, mas 

elas também não são invenções da imaginação das teóricas. Elas 
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refletem parte da realidade de Enfermagem vivenciada no momento do 

desenvolvimento das teorias, auxil iando a delinear as realidades da 

atualidade5. 

 

1.1.2. História 

A seguir, expõem-se uma breve história da Enfermagem em 

relação ao cuidado e a teoria de Enfermagem, para que a mesma seja 

entendida como ‘espelho’ de uma determinada época. 

O principal foco da Enfermagem, o cuidado, é antigo, mas a 

teoria de Enfermagem que sustenta o cuidado científ ico é moderna. A 

partir de 1859 houve uma signif icativa mudança no cuidado com 

Florence Nightingale. Nas antigas civi l izações o cuidado ao ser humano 

baseava-se na força natural e espiritual; na Grécia, na época de 

Hipócrates, surgiu o cuidado objetivo, que propiciava a busca do 

equilíbrio, mas continuava a ser exercido por pessoas sem preparo. Na 

Era Cristã, o cuidado era representado pelo amor, compaixão, 

misericórdia e caridade e executado por pessoas da Igreja e leigas. Na 

Idade Média, continuou com a mesma conotação religiosa anterior com 

uma ressalva, surgiram as diaconisas, que eram ordenadas para cuidar 

de pessoas carentes e doentes. No século XIX, Florence Nightingale, 

considerada a primeira teórica da Enfermagem, fundamentando os 

princípios do cuidar no ambiente terapêutico, ou seja, l impo, venti lado, 

i luminado, aquecido, l ivre de ruídos, mudou a forma de prestar o 

cuidado1,11 ,12 ,13. 

Desde então até a atualidade surgem importantes teorias de 

Enfermagem que promovem o desenvolvimento epistemológico da 

ciência Enfermagem. Entre essas estão as teorias: “Enfermagem 

Psicodinâmica” de Hildegard E. Peplau,  em 1952; de Virginia 

Henderson  que em 1955 definiu Enfermagem e em 1960 escreveu os 

“Princípios Básicos do Cuidado de Enfermagem”; “Sistema de Conduta” 

de Dorothy E. Johnson,  em 1959; “Vinte e um Problemas de 
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Enfermagem” de Faye Glenn Abdellah,  em 1960; “Relação Interpessoal 

Enfermeiro-paciente” de Ida Jean Orlando,  em 1961; “Relação 

Interpessoal” de Joyce Travelbee,  em 1964; prescrit iva de Ernestine 

Wiedenbach ,  em 1964; “Os Quatro Princípios de Conservação” de Myra 

Estrin Levine,  em 1966; “Alcance de Metas” de Imogene M. King,  em 

1968; “Ser Humano Unitário” de Martha Rogers,  em 1970; “Modelo de 

Adaptação” de Sir Call ista Roy,  em 1970; “Déficit  do Autocuidado” de 

Dorothea Elizabeth Orem ,  em 1971; “Enfermagem Humanística” de 

Josephine E. Paterson e Loretta T. Zderad,  em 19761,2 ,4 ,14. 

No Brasil, a Enfermagem começou como atividade doméstica e 

religiosa, presente essa últ ima nas Santas Casa de Misericórdia e o 

cuidado prestado era somente intuit ivo, empírico e curativo15. Esse 

quadro permaneceu até o f im do século XIX quando o cuidado no 

Hospício Nacional dos Alienados, até então nas mãos das irmãs de 

caridade, passa para enfermeiras vindas de asilos da França. Depois é 

criada a Escola Profissional para Enfermeiros, que os preparava para 

cuidados em psiquiatria16 .  Em 1890, devido a essa mudança, criou-se a 

Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospício Nacional 

de Alienados. No início do século XX, após o término da primeira 

Guerra Mundial, houve maior preocupação com a saúde pública. Nesse 

contexto formou-se a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional 

de Saúde Pública, atualmente denominada Escola Anna Nery, tendo 

como base os princípios de Florence Nightingale, o que veio determinar 

uma mudança signif icativa no cuidado15,17. 

No início dos anos 70, no Brasil,  juntamente com o 

pensamento emergente na América Latina que advogava o 

redimensionamento do enfoque administrativo para o assistencial, a 

introdução das teorias de Enfermagem influenciou sobremaneira o 

discurso da Enfermagem no sentido de se privi legiar o aspecto de sua 

prática relativo ao cuidado, determinando as mudanças enquanto 

fundamentação da assistência18.  

No ano de 1974, Wanda de Aguiar Horta19, enfermeira, divulga 
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a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, após mostrar a 

importância das teorias para a prática profissional do enfermeiro. 

Desde então, a Enfermagem vem se desenvolvendo, refletindo 

criativamente e criando um processo de trabalho próprio, entre outros 

aspectos7. Com isto, ocorreu uma ruptura no processo que 

proporcionava apenas melhores condições para o desenvolvimento do 

trabalho médico, que vinha se perpetuando, nas décadas de 40, 50 e 

60, apesar da evolução da Enfermagem como ciência18. 

Hoje, no Brasil,  o Enfermeiro está respaldado pelo Decreto Lei 

n° 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamentou a Lei n° 7.498, 

de 25 de junho de 1986. O Artigo 8°, item I, dessa Lei incumbe 

privativamente ao Enfermeiro a prescrição de Enfermagem20. Esta 

insere-se na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

instrumento metodológico por meio do qual a teoria seria aplicada na 

prática profissional7 ,19. 

Acredita-se que as teorias fornecem as bases para a prática 

do enfermeiro, voltada ao cuidado relativo à saúde do indivíduo, da 

família e da comunidade. A escolha de uma teoria não é simples, exige 

uma reflexão crít ica em relação a Enfermagem, ao ser humano em suas 

dimensões, a saúde e a sociedade/ambiente. Entende-se assim que 

cada vez mais, o alicerce da prática da Enfermagem se assenta na 

escolha de uma teoria de Enfermagem. 

 

1.2. Escolas de pensamento 

Neste estudo, estão focalizadas as teorias de Enfermagem 

segundo três escolas de pensamento, com filosofias diferentes, nos 

Estados Unidos, num período entre 1950 a 1980. Muitas delas 

influenciam até hoje a Enfermagem no Brasil4 ,5.

Essas escolas de pensamento inserem-se nas dimensões das 

necessidades, da interação enfermeiro-cliente e dos resultados das 
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ações de Enfermagem. A primeira, centra-se no problema de 

Enfermagem e a ação do enfermeiro volta-se para o provimento das 

necessidades não satisfeitas pelo cl iente. A maioria dessas 

necessidades está associada aos aspectos f isiológicos do cliente, 

segundo prioridades para a sua vida. A segunda, centra-se no processo 

de interação humana, a relação entre o cl iente e o enfermeiro. Este 

últ imo deve promover um ambiente de ajuda, onde o cl iente é um 

parceiro, com valores e decisões próprias sobre seu tratamento. O 

enfermeiro busca orientar e explorar esse processo de parceria com 

quem precisa de ajuda. A terceira, centra-se no resultado do cuidado 

de Enfermagem, visualizando quem recebe o cuidado; conceitualiza-se 

a meta do cuidado de Enfermagem como sendo a busca do equilíbrio, 

da estabil idade e preservação de energia ou harmonia entre o indivíduo 

e o ambiente4,5 ,7. 

As teóricas da primeira escola de pensamento, das 

necessidades, cuja f i losofia do cuidar alicerça-se nas necessidades do 

indivíduo são: Virginia Henderson, Faye Glenn Abdellah, Dorothea 

Elizabeth Orem, incluindo-se nesta corrente de pensamento a teórica 

brasileira Wanda de Aguiar Horta4. A segunda escola, da interação, 

fundamenta-se nas interações, tendo como teóricas desse pensamento: 

Hildegard E. Peplau, Ida Jean Orlando, Joyce Travelbee, Ernestine 

Wiedenbach, Imogene M King, Josephine E. Paterson e Loretta T. 

Zderad. As teóricas da terceira escola, dos resultados, são: Dorothy E. 

Johnson, Myra Estrin Levine, Martha Rogers e Sir Call ista Roy4,5 ,7.  

As teorias estão a seguir descritas em grupos, conforme a 

escola de pensamento anteriormente citadas, incluindo em cada teoria 

a relação dos quatro conceitos que fundamentam a prática: a 

Enfermagem, o ser humano, a saúde e a sociedade/ambiente. 

 

1.2.1.  Escola de pensamento das necessidades  

Assim, tem-se na primeira escola das dimensões das 
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necessidades: 

A teoria de Enfermagem de Virginia Henderson,  que não 

recebe uma denominação específica na l i teratura pesquisada. Esta 

teórica refere que o enfermeiro deve valorizar as necessidades do 

cliente, como também, as condições e estados patológicos que levam a 

elas. Estabelece três estados na relação enfermeiro-cliente, 

substituindo, auxil iando e sendo companheiro do cl iente. O enfermeiro 

substitui as carências físicas, de vontade e de conhecimento do cliente 

em estado grave; auxil ia nas necessidades do mesmo durante sua 

convalescença, para que ele recupere a sua independência; como 

companheiro faz um plano de assistência em conjunto com o cliente 

que tenha condições para isso1,2. 

Para Henderson, a Enfermagem auxil ia o indivíduo, doente ou 

sadio, a realizar atividades que favoreçam a sua saúde ou a sua 

recuperação, que ele pode fazer se t iver força, vontade e 

conhecimentos necessários, fazendo-o ser independente para essas 

atividades o mais rápido possível. A Enfermagem tem como função 

ajudar o indivíduo, doente ou sadio, a realizar ações que mantém a sua 

saúde ou que possam facil i tar a sua recuperação, tendo como 

finalidade a sua independência1,2 ,5.  

O ser humano é denominado por Henderson de paciente, 

indivíduo que necessita de assistência para recuperar a sua saúde ou 

independência. Mantém o equilíbrio f isiológico e psicológico, o corpo e 

a mente não se separam; ele também possui necessidades espirituais, 

morais e sociais que estão incluídas nos 14 componentes do 

atendimento básico de Enfermagem1,2. 

Saúde é vista por esta teórica como bem estar, sendo que a 

força mental e física permite o indivíduo alcançar um nível eficaz de 

satisfação. Saúde é a capacidade do indivíduo em realizar sem ajuda 

os 14 componentes do atendimento básico de Enfermagem que são: 

respirar; al imentar-se e hidratar-se; manter as eliminações; mobil izar-
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se e manter postura adequada; dormir e repousar; vestir-se 

adequadamente à temperatura; manter a temperatura corporal através 

de vestimenta e controle ambiental; conservar a higiene corporal; evitar 

os perigos ambientais para si e para os outros; comunicar-se com os 

demais com expressão, necessidades, medos ou opiniões; ter fé; 

trabalhar com realização; manter várias formas de recreação; usar os 

serviços de saúde existentes aprendendo, descobrindo e satisfazendo o 

seu desenvolvimento na saúde. Os primeiros nove componentes são 

fisiológicos; o 10º e o 14º são psicológicos; o 11º é espiritual e 

moral; 12º e o 13º são sociológicos1,2 ,21. 

A sociedade/ambiente é um conjunto de todas as condições e 

influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento do 

indivíduo. Ela está na relação do indivíduo com a família e a 

comunidade, na proteção de lesões corporais através de um ambiente 

seguro1,2. 

A teoria de Enfermagem de Faye Glenn Abdellah,  “Vinte e um 

problemas de Enfermagem”, afirma que uma das barreiras a impedir a 

Enfermagem de adquirir uma categoria profissional é a ausência de um 

corpo único de conhecimento científ ico. Ela escreve um método de 

solução de problemas que permite estruturar um corpo único de 

conhecimento e habil idades da Enfermagem relacionados a sua própria 

prática profissional. Em 1960, essa teoria foi um marco para a 

profissão de Enfermagem, pois a partir da mesma consolida-se o 

pensamento sobre a necessidade de saber quais são os problemas de 

Enfermagem e esclarecer qual a área de atuação do enfermeiro2,22. 

Os problemas profissionais da Enfermagem são fenômenos 

que se apresentam na prática da profissão, são as necessidades que 

os seres humanos têm e que requerem a atuação do profissional 

enfermeiro para satisfazê-las22. 

Abdellah, em sua teoria, define o problema de Enfermagem, 

como o que o cl iente e sua família apresentam e que o enfermeiro pode 
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ajudá-los a enfrentar através do exercício da sua profissão. Esses 

problemas, agrupados de acordo com critérios de afinidade, 

determinam o objeto da profissão de Enfermagem. Sendo a expressão 

totalizadora do processo do profissional enfermeiro, em sua esfera de 

ação, regida por leis que a regulam, denominadas campos de ação, 

determina as qualidades , a capacidade e a habil idade do enfermeiro. O 

enfermeiro assiste as pessoas que tem necessidades físicas, 

psicológicas e sociais, seja fazendo pelas mesmas o que não podem 

fazer ou orientando-as a proverem suas próprias necessidades1,2 ,5 ,22. 

A Enfermagem, na teoria de Abdellah, baseia-se 

“na arte e na ciência moldada nas atitudes, na competência 

intelectual e nas habil idades técnicas individuais da enfermeira, 

visando ao desejo e à capacidade de ajudar pessoas, doentes ou 

sadias, a enfrentarem as suas necessidades de saúde”1 p .119. 

Segundo esta teórica, a Enfermagem é uma profissão que 

presta serviço ao indivíduo e à família, portanto, à sociedade. 

Reconhece os problemas de Enfermagem do cliente e família, os quais 

podem estar evidentes ou encobertos, sendo que o enfermeiro pode 

ajudar a solucioná-los, interpretando-os, analisando-os e selecionando 

a meta para resolvê-los1,2. 

A teoria de Abdellah descreve 21 problemas de Enfermagem 

que estão relacionados ao biológico, psicológico e social do indivíduo; 

são identif icados através da observação direta das necessidades 

evidentes, da comunicação e interação com o cl iente para as 

necessidades não evidentes. Relaciona-os com a resolução dos 

mesmos, isto é a seleção dos dados relativos à formulação de 

hipóteses, o teste e revisão dessas. Essa resolução dos problemas 

expressa a capacidade de autocuidado e manutenção deste para obter 

o bem estar1,2.  

Os 21 problemas descritos por Abdellah são: dif iculdade em 

manter higiene e conforto físico adequados (1); dif iculdade em 
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promover atividade e repouso adequados (2) e a segurança através da 

prevenção de acidentes, de lesões do físico e de infecção (3); 

dif iculdade em manter a mecânica corporal correta, (4); dif iculdade em 

facil itar e manter a oxigenação (5), a nutrição (6), a eliminação (7) e o 

equilíbrio hídrico e eletrolít ico (8) em todos os tecidos do corpo; 

dif iculdade em reconhecer as respostas f isiológicas, compensatórias e 

patológicas do corpo (9); dif iculdade em facil i tar e manter os 

mecanismos e funções reguladoras (10), função sensorial (11); 

dif iculdade em identif icar e aceitar as expressões, sentimentos, 

reações posit ivas e negativas (12), dif iculdade em fazer a inter-relação 

entre emoções e doenças físicas (13); dif iculdade em facil itar e manter 

comunicação verbal e não verbal eficaz (14); dif iculdade em promover o 

desenvolvimento de relações interpessoais efetivas (15); dif iculdade 

em facil i tar à obtenção de metas espirituais pessoais (16); dif iculdade 

em criar e/ou manter um ambiente terapêutico (17); dif iculdade em 

facil itar o autoconhecimento das suas necessidades físicas, emocionais 

e de desenvolvimento variáveis para seu bem estar(18); dif iculdade em 

aceitar as l imitações físicas e emocionais (19); dif iculdade em uti l izar-

se dos recursos existentes na sua comunidade para resolver os 

problemas decorrentes da doença (20); dif iculdade em compreender os 

problemas sociais/ambientais que influenciam a doença (21)1,2 ,22 ,23. 

Abdellah descreve o ser humano em função de suas 

necessidades físicas, psíquicas e sociais. O paciente é a única 

justif icativa da existência da Enfermagem. Há necessidade dos 

problemas do paciente serem identif icados e resolvidos, assim, o ser 

humano não é visto como um ser holístico, pois ao ser resolvido o 

problema que a pessoa vivencia, a saúde é recuperada. Todas as 

pessoas têm capacidade de autoajuda e aprendizagem por isso é 

importante a participação das mesmas em grupos de auto-ajuda, os 

quais prestam serviços para a saúde de valor inestimável, segundo 

esta teórica2. 

Saúde foi definida por Abdellah posteriormente em sua obra 

“Patient-Centered Approaches to Nursing”, como um estado no qual o 
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ser humano tem necessidades satisfeitas, sem problemas reais ou 

potenciais2. 

Segundo George1, apesar de Abdellah não ter definido 

claramente saúde, esse conceito 

“pode ser descrito como o padrão dinâmico de funcionamento, 

em que existe uma contínua interação das forças internas e externas 

que resulta no uso ideal dos recursos necessários e serve para 

minimizar as vulnerabil idades”p.120. 

A sociedade/ambiente não é muito discutida na teoria de 

Abdellah, consistindo em criar e manter um ambiente terapêutico com a 

participação do enfermeiro. A relação enfermeiro-cl iente deve ser de 

forma posit iva e transcender a estrutura hospitalar, indo para a 

comunidade2. 

A teoria de Enfermagem de Dorothea Elizabeth Orem24, 

“Déficit do Autocuidado”, descreve a Enfermagem como uma profissão 

que satisfaz as necessidades de autocuidado das pessoas, para que 

estas prolonguem a vida e a saúde ou recuperem-se do seu estado de 

doença. Para entender o autocuidado, deve-se primeiramente definir o 

cuidado na visão de Orem. Ela escreve que o cuidado tem diferentes 

signif icados conforme o contexto em que está inserido; para os 

profissionais da saúde é comumente usado com o sentido de 

responsabil idade em fazer algo para outra pessoa. O cuidado para o 

enfermeiro é ajudar nas necessidades do indivíduo ou grupos com os 

quais se relaciona, identif icando os déficits de autocuidado dos 

mesmos. O cuidado requer um agente de cuidado responsável, atento, 

provedor e que percebe a aceitação de sua ação pelo outro. Demanda 

promover a comunicação com o outro. Inclui a manutenção de 

condições para o desenvolvimento do outro enquanto dure o cuidado. 

Determina objetivamente a presente condição e necessidade do 

outro24. 

Autocuidado é um conjunto de atividades, iniciadas e 
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executadas pelos indivíduos, em seu próprio benefício, que se aprende 

conforme se desenvolve. O autocuidado tem a f inalidade de manter a 

saúde e a vida, prolongar o desenvolvimento pessoal e conservar o 

bem estar. Todo ser humano possui condições ou requisitos universais 

de autocuidado24,25 ,26. 

Esta teoria geral de Orem é formada por três teorias, 

“Autocuidado”, “Déficit  de Autocuidado” e “Sistemas de Enfermagem”, 

interl igadas e inter-relacionadas, tendo como essência o 

autocuidado24,25,27. 

 A Teoria do “Autocuidado” tem como idéia central o 

autocuidado como regulação das funções do ser humano que supre e 

mantém a sua vida, nos aspectos f isiológicos, psicológicos e 

desenvolvendo condições essenciais para a vida; a integridade; o 

funcionamento e o desenvolvimento. Essa regulação funciona como 

uma realimentação através do aprendizado nas diferentes fases de 

crescimento e desenvolvimento. Para isso é necessário maturidade, 

motivação, estímulo contínuo para o desenvolvimento desse 

aprendizado. É essencial para o autocuidado provimento e sustentação 

de ar, água e nutrientes; o provimento e manutenção das funções de 

eliminação e excreção, da higiene pessoal, da temperatura corporal, de 

equilíbrio entre atividade e descanso, da proteção ambiental evitando 

riscos, das funções cognit ivas, do desenvolvimento emocional e social 

dentro dos grupos sociais; a identif icação das necessidades nas 

diversas situações de vida, descobrindo-as, desenvolvendo-as e 

transmitindo-as a si e para os outros uma forma de estímulo para o 

autocuidado24,27. 

O Autocuidado é uma atividade executada pelo indivíduo para 

si mesmo ou para seu ambiente com o objetivo de melhorar sua saúde, 

sua vida e atingir o bem estar. Os meios para obter o autocuidado são 

expressos em requisitos para o autocuidado por essa teórica, esses 

requisitos são: universais, relativos ao desenvolvimento e dos desvios 

de saúde1,2 ,4 ,24 ,27 ,28 ,29 ,30. 
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Os requisitos de autocuidado universal são relacionados aos 

processos de vida, a integridade física e de funcionamento humano; 

sendo eles as necessidades de oxigênio, hidratação, al imentação; 

eliminação e excreção; repouso e at ividade, equilíbrio entre solidão e 

interação social, r isco a vida e ao bem-estar e promoção da 

saúde1,2 ,5 ,24 ,31. 

Os requisitos relativos ao desenvolvimento são aqueles que 

promovem um mecanismo que auxil ia o indivíduo a viver, madurecer e 

prevenir doenças que prejudicam seu desenvolvimento; ou que alivia os 

efeitos da doença. Estão, também, associados às modificações das 

diferentes fases da vida e às adaptações sociais1,2 ,24 ,29 ,32. 

Os requisitos relativos aos desvios de saúde aparecem como 

medidas terapêuticas necessárias para o diagnóstico e tratamento dos 

indivíduos com problemas de saúde ou com incapacidades físicas e 

psíquicas, que afetam o corpo como um todo2,24 ,29 ,31. 

A Teoria do “Déficit  de Autocuidado” é o constituinte essencial 

da teoria de Orem, pois expressa e desenvolve o motivo porque o 

indivíduo necessita da Enfermagem. Nesta teoria, a idéia central é a 

requisição da Enfermagem pelo indivíduo que possui l imitações de 

ações para seu próprio cuidado ou de seus dependentes, sentindo 

necessidade de medidas de controle ou manejo para o autocuidado24. 

Déficit de autocuidado é ausência ou inadequação para o 

indivíduo conhecer e identif icar as necessidade de autocuidado 

terapêutico1,2 ,4 ,24 ,27 ,28 ,29.  

Em pesquisa feita uti l izando este referencial teórico, em uma 

determinada população de indivíduos portadores de insuficiência 

cardíaca, os déficits de autocuidado relacionados aos requisitos 

universais, foram: 90% na oxigenação, 60% na hidratação, 46,6% na 

alimentação, 16,6% na eliminação, 43,4% no equilíbrio entre atividade 

e repouso, 36,7% no equilíbrio entre solidão e interação social; 73,4% 

no risco à vida e ao bem estar e 83,3% na promoção da saúde. Nesta 
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mesma pesquisa, na população estudada, encontrou-se  déficit no 

requisito relacionado ao desenvolvimento sendo: 70% na adaptação às 

modif icações nas diversas fases da vida; 40% na adaptação social. Em 

relação ao déficit  no requisito do autocuidado para desvio de saúde 

obteve-se: 96,7% no conhecimento da doença e tratamento; 60% na 

aceitação da doença e 60% na adaptação a doença31. 

Essa teoria preconiza que a ação do enfermeiro deve 

compensar os déficits do autocuidado do cliente, no que se refere às 

categorias do autocuidado: universais, de desenvolvimento e alterações 

da saúde. Em qualquer uma dessas categorias, o enfermeiro orienta, 

estimula, promove, apóia o cl iente como agente de autocuidado, 

suprindo-lhe as necessidades. O enfermeiro executa a ação pelo 

cl iente para satisfazer seu autocuidado quando o mesmo está 

impossibil i tado para essa ação1,2 ,4 ,24 ,27 ,28. 

A Teoria dos “Sistemas de Enfermagem” tem como idéia 

central um sistema de ações de Enfermagem formados, designados e 

produzidos pelo enfermeiro para compensar as demandas de 

autocuidado no recipiente da Enfermagem. Esta teoria é formada por: 

sistema totalmente compensatório, sistema parcialmente 

compensatório, sistema de apoio e educação. O primeiro sistema é 

representado pelo indivíduo incapaz de se autocuidar, necessitando do 

enfermeiro para compensar as suas at ividades para o autocuidado. O 

sistema de Enfermagem parcialmente compensatório o paciente e o 

enfermeiro executam ações de autocuidado, sendo que o enfermeiro 

compensa as l imitações do cl iente assistindo-o em suas necessidades. 

O sistema de apoio e educação o paciente já alcançou o autocuidado e 

pode controlá-lo através do apoio e educação do 

enfermeiro1,2 ,4 ,24 ,27 ,28 ,29 ,33. 

Orem em sua teoria descreve sobre Enfermagem, ser humano, 

saúde e sociedade. A Enfermagem faz investigações, análises e 

conclusões dos déficits de autocuidado para alcançar a meta do 

sistema de autocuidado para o indivíduo e os outros que se relacionam 
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entre si. Ser humano é diferente de outros seres vivos por sua 

capacidade de reflexão, uti l ização de símbolos usando-os para criar 

coisas benéficas a si mesmo desde que estimulados continuamente. 

Saúde é a capacidade de o indivíduo autocuidar-se em relação às suas 

necessidades fisiológica, psicológica, interpessoal e social. Os 

indivíduos vivem em grupos capazes de se auto-ajudarem, sendo que 

os indivíduos adultos são responsáveis por si e pelo bem estar dos 

entes mais próximos na sociedade1,2 ,24. 

A teoria de Orem é adequada a todos que precisam de 

orientação para o autocuidado, independente dos clientes estarem em 

situações de risco ou não, como em hipertensos, que são doentes 

crônicos, necessitando de um processo organizado de educação para a 

saúde, com o objetivo de serem agentes de seu autocuidado27,34. 

Esta teoria favorece o planejamento das ações para o 

cuidado, de forma eficiente e eficaz28. Silva35, no seu estudo, afirmou 

que a uti l ização desta teoria requer outros estudos e adaptação a 

situação de vida do cliente. 

A teoria de Enfermagem de Wanda de Aguiar Horta19, 

“Necessidades Humanas Básicas”, tem uma  abordagem humanística, 

desenvolve-se a partir da Teoria da “Motivação Humana” de Maslow, 

fundamenta-se nas necessidades humanas básicas, estados de 

tensões, conscientes ou inconscientes, resultantes de desequilíbrios 

internos e externos no indivíduo, família e comunidade4,19 ,36. 

Esta teoria está embasada em leis que dirigem os fenômenos 

universais como a homeostase ou homeodinâmica, onde processos de 

equilíbrio dinâmico entre os seres mantêm em adaptação e interação os 

seres do universo em seu meio externo, levando à manutenção do 

equilíbrio e o holismo, sendo o ser humano considerado mais que a 

soma das partes, a integração entre elas, como um todo que responde 

a cada ação4,19 ,37. 

Na visão desta teórica, a Enfermagem é uma ciência com 
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visão holística, que após a interação do enfermeiro com o cliente, 

ocorre uma transação, tornando-se um ser, Ser-Enfermagem, abstrato, 

voltado a assistir as necessidades humanas básicas. Estas são vitais, 

universais, dinâmicas, hierarquizadas, comuns a todos os seres 

humanos, diferenciando-se quanto à manifestação e forma de 

atendimento de um ser humano para outro. Estão inter-relacionadas 

com a capacidade de equilíbrio ou desequilíbrio do ser humano, indo 

além da prestação de cuidados preventivos, curativos e de reabil i tação 

ao ser humano, favorecendo a troca das experiências vividas19,36 ,38 ,39. 

A Enfermagem surge com a interação e combinação do 

enfermeiro e do cliente, para o primeiro assistir às necessidades 

humanas básicas durante o processo saúde-doença em qualquer fase 

do ciclo de vida. A Enfermagem, além de ciência, é arte, assistindo o 

ser humano no atendimento de suas necessidades, buscando torná-lo 

independente pelo ensino do autocuidado. Está presente em três 

campos específ icos e distintos, na manutenção, promoção e 

recuperação da saúde. Mantém o equilíbrio dinâmico atendendo as 

necessidades humanas básicas, uti l izando-se do conhecimento das 

outras ciências. Essas necessidades envolvem todas as dimensões do 

ser humano, devendo ser preocupação do enfermeiro satisfazê-la19,21. 

Nesta teoria o ser humano é constituído por dois seres, o Ser-

enfermeiro e o Ser-cl iente, que integram e interagem com o universo 

que é dinâmico. O Ser-enfermeiro intervém numa visão holística, para 

satisfazer as necessidades básicas do indivíduo, família e comunidade. 

Assiste o ser humano, em qualquer fase da sua vida, na saúde ou 

doença, sempre que necessita de cuidados bio-psico-sócio-espirituais 

no cotidiano da vida e na morte, comprometido em cuidar, 

comparti lhando com o cliente suas experiências profissionais. O 

enfermeiro assiste o cl iente fazendo, ajudando, orientando, 

supervisionando ou encaminhando-o para satisfazer, prevenir e reverter 

suas necessidades humanas básicas com conhecimentos e habil idades 

adquiridas em sua formação. Assim, o indivíduo, a família e a 

comunidade é o Ser-cl iente que necessita de ser assistido nas suas 
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necessidades humanas básicas durante um estado de desequilíbrio em 

qualquer fase da vida4,19 ,38 ,40. 

Nesta teoria de Enfermagem, a saúde vem a ser o equilíbrio 

dinâmico no tempo e espaço, mantendo as necessidades humanas 

básicas satisfeitas19. 

A sociedade/ambiente pode-se entender como a relação do 

ser humano com o universo dinâmico4,19. O enfermeiro deve envolver-

se no ensino, na pesquisa, nas associações de classe, além da 

assistência, sempre com responsabilidade legal19. 

Bocchin, Meneguim e Santi41 uti l izaram este referencial 

teórico para sistematizar as ações de Enfermagem a clientes com 

luxação de coluna cervical. Ele possibil i tou a organização dos 

pensamentos, das observações e das interpretações, além de constituir 

uma estrutura sistemática e lógica para intervenções na saúde desses 

cl ientes no ambiente hospitalar, servindo para  direcionar as soluções 

dos problemas e proporcionar critérios para ter conhecimento de 

quando estes estão ou não resolvidos.  

Estudiosos como Dalri e Rossi42, Cunha e Barros43, Corona44, 

Lima45, Gutiérrez, Adami, Castro e Fonseca46 abordaram o uso da 

metodologia desta teoria, de forma incompleta ou adaptada ao ensino e 

à prática. Entretanto notaram resultados satisfatórios, além da 

preocupação na fundamentação em um referencial teórico. 

A seguir são abordados os conceitos principais de cada teoria 

incluidas na Escola de Pensamento das Necessidades quanto aos 

domínios de Enfermagem: visão, foco, meta, problema e terapêutica, 

segundo a escola de pensamento das necessidades5: 

Visão de Enfermagem: 

Henderson - Auxíl io nas (14) atividades contribuindo para com 

a saúde ou recuperação, auxil iando o indivíduo a se tornar 

independente da assistência. 
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Abdellah - Uti l ização da abordagem de resolução de 21 

problemas, tratando o problema de acordo com as necessidades do 

pacientes. 

Orem - Ensino do autocuidado para suprir as necessidades 

específicas do indivíduo com ações de auto cuidado para manter a vida 

e a saúde, recuperar-se de doenças ou lesões, e ajustar-se aos efeitos 

que advém das enfermidades.  

Horta – Holística de atendimento às necessidades humanas 

básicas; a forma desse atendimento está relacionada ao grau de 

dependência do cl iente em relação a Enfermagem, como fazer, ajudar, 

orientar, supervisionar ou encaminhar19. 

Foco da Enfermagem: 

Henderson - Assistência as 14 atividades diárias ou 

necessidades. 

Abdellah - Abordagem de resolução dos 21 problemas através 

das atividades de Enfermagem como de sustentação, de tratamento, de 

reabil itação, de prevenção, de auto-ajuda, de resolução dos déficits de 

necessidades. 

Orem – Resolução dos déficits entre capacidade de 

autocuidado e a demanda destes autocuidados.  

Horta – Alcance do estado de equilíbrio do ser humano, isto é, 

da saúde, através do atendimento das necesssidades humanas 

básicas4. 

Metas de Enfermagem: 

Henderson - Buscar como um todo e independência do 

paciente em executar as atividades diárias. 

Abdellah - Ajudar o individuo a suprir as necessidades de 

saúde e a se ajustar aos problemas de saúde. 



 20

Orem - Suprir as deficiências da capacidade de se autocuidar. 

Horta – Fazer com que o indivíduo, famíl ia e comunidade 

alcance o autocuidado19. 

Problemas de Enfermagem: 

Henderson - Falta de conhecimentos do paciente, energia, 

força de vontade para executar as 14 atividades. 

Abdellah - Condições enfrentadas pelo paciente nas quais a 

enfermeira pode auxil iar, abertamente e em particular os 21 problemas 

de Enfermagem. 

Orem - Déficit nos requisitos necessários de autocuidado 

universais, de desenvolvimento e de desvios de saúde. 

Horta – Situação ou condição que necessite de assistência de 

Enfermagem19. 

Terapêutica de Enfermagem: 

Henderson - Complementação e suplementação de 

conhecimentos, de motivação e de energia do paciente para executar 

as (14) atividades diárias e seguir as prescrições médicas. 

Abdellah - Cuidados de prevenção (higiene, segurança, 

exercícios, repouso, descanso, mecânicas corporais.); de sustentação 

(psicológicos); de tratamento (provendo oxigênio, f luídos, nutrição, 

el iminação) e de reabil i tação fazendo face à aceitação da doença. 

Orem - Sistema compensatório total e parcial de compensação 

- a enfermeira e o paciente executam o autocuidado; sistema 

educacional e de suporte - a enfermeira ajuda a vencer as l imitações 

com o autocuidado. 
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Horta – Ações sistematizadas, dinâmicas e inter-relacionadas, 

com seis fases, representadas graficamente por vetores bio-

orientados19. 

 

1.2.2. Escola de pensamento da interação 

Na segunda escola de pensamento da interação, incluem-se 

as teóricas: 

A teoria de Enfermagem de Hildegard E. Peplau,  “Enfermagem 

Psicodinâmica”, tem como essência o relacionamento interpessoal que 

uti l iza os princípios das relações humanas1,2 ,47. Essa teórica trouxe 

grande avanço para a Enfermagem na saúde mental, na década de 50-

60, onde os profissionais da Enfermagem Psiquiátr ica deveriam 

entender o comportamento do indivíduo para ajudá-lo2,48. 

Segundo esta teórica, a Enfermagem é um mundo simbólico; 

com referência na cultura ou percepção do enfermeiro em relação a 

idéia de ajuda dentro de um espiríto solidário; com aplicação de objetos 

concretos, ações, realizações ou funções associadas ao mundo 

simbólico, mental47. 

A Enfermagem é um processo interpessoal, consiste em ações 

que requerem participação de duas ou mais pessoas. Esse 

relacionamento aproxima a Enfermagem do indivíduo doente em um 

processo terapêutico e interpessoal, com o emprego de princípios e 

métodos para guiar esse processo. A Enfermagem expressa uma 

relação entre um indivíduo, ser bio-psico-sócio-espiritual, que 

necessita de serviços de saúde e um enfermeiro preparado para 

responder a essas necessidades de ajuda1,2 ,47 ,49 ,50. 

Relacionamento interpessoal é a capacidade de entender os 

outros a partir da sua própria conduta, e assim, ajudar as outras 

pessoas a identif icarem seus problemas. O resultado dessa relação 

depende do enfermeiro, por isso difere de pessoa a pessoa. O 
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enfermeiro deve aplicar princípios e métodos de orientação para o 

processo de resolução dos problemas interpessoais. Confome o 

enfermeiro compreende o seu próprio papel, mais entende a situação 

do seu cliente e a forma como ele o concebe2,47 ,51. 

O enfermeiro tem o papel de compromisso com a completa 

ajuda na relação com as pessoas, para tanto necessita conhecê-las em 

um contato contínuo com o cliente e sua família, interando-se da sua 

pré-concepção da sua situação-problema, para uma solução conjunta; 

seja na admissão, no período de tratamento intensivo, na 

convalescência e reabil itação ou na alta hospitalar; seguindo as fases 

de relacionamento interpessoal enfermeiro-cliente: orientação, 

identif icação, exploração e resolução47,52. 

O enfermeiro responde às dúvidas de saúde do cl iente, 

atendendo as necessidades do mesmo, fazendo-o compreender a sua 

situação, relacionando-a à sua experiência de vida, como fornecedor de 

recursos e conselheiro; explicando sobre o tratamento, orientando-o 

através de técnicas terapêuticas, fazendo um papel de professor. Como 

líder ajuda-o em suas necessidades através de cooperação e 

participação ativa, ao uti l izar a teoria de Enfermagem Psicodinâmica de 

Peplau1,4. 

Peplau descreve quatro experiências psicobiológicas no 

relacionamento interpessoal: necessidade, frustração, confl i to e 

ansiedade. Essas experiências transformam-se em formas de interagir 

com resposta construtiva ou destrutiva1,4. 

O ser humano é um organismo que luta para manter suas 

necessidades estáveis. Nesses conceitos de Enfermagem e ser 

humano, ela refere-se ao enfermeiro como aquele que estabelece as 

suas ações a partir da necessidade do cliente para poder ajudá-lo. A 

ação do enfermeiro é de facil i tador da identif icação de ajuda sentida 

pelo cl iente na doença, reforçando os mecanismos posit ivos da sua 

personalidade para enfrentar essa fase de sua vida. Este ser humano é 
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único, tendo peculiaridades e potencialidades próprias, devendo 

participar da sua ajuda, numa relação de interdependência com o 

enfermeiro em  qualquer situação vivenciada por ele, seja por condição 

sociocultural, condição física, idade, considerando-se sempre o seu 

nível de consciência e sua capacidade1,2 ,53. 

Saúde é uma palavra simbólica que retrata os processos 

humanos que favorecem a vida pessoal e social, segundo Peplau1,2. 

Ainda, ambiente/sociedade não são claramente elucidados por 

essa teórica, podendo-se entendê-los nessa teoria como o ambiente 

famil iar e social e cultural vivenciado pelo cl iente1,2. 

Estudo de análise da  teoria de Hildegard Peplau, refere que 

apesar de ter sido elaborada na década de 50, em outro contexto 

histórico, ainda continua atual, pois o seu foco central, a relação 

interpessoal enfermeiro-cliente, integra a própria natureza da 

Enfermagem numa visão holística e humanitária. Informa que os 

conceitos e as fases do processo apresentadas nesta teoria são claras 

e operacionalizáveis51.  

Em estudos relacionados a assistência na Enfermagem, 

considera-se que a relação interpessoal enfermeiro-cliente é 

fundamental para que se atinja o mais rápido possível a meta de 

reverter a condição de conf l ito em que o cliente vive54,55. 

Outro estudo disserta sobre a importância do ensino do 

relacionamento interpessoal nas escolas de Enfermagem para melhorar 

a asssistência prestada pelos profissionais56. 

Na teoria de Enfermagem de Ida Jean Orlando , “Relação 

Interpessoal Enfermeiro-paciente”, sua essência está na interação 

entre o paciente e o enfermeiro; o foco está na Enfermagem como uma 

disciplina exclusiva e independente que interage com o paciente, 

indivíduo, em uma situação de necessidade1. 

Nesta teoria, entre os conceitos principais inter-relacionados, 
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estão: a função do enfermeiro, o comportamento apresentado pelo 

paciente, as respostas imediatas ou internas do enfermeiro, a disciplina 

do processo de Enfermagem. A função do enfermeiro é de considerar a 

necessidade de ajuda do indivíduo em qualquer circunstância; 

satisfazendo, al iviando ou reduzindo seu mal estar imediato; 

proporcionando de imediato o seu bem estar. O comportamento 

apresentado pelo paciente pode ser observado, verbalizado ou não. As 

respostas imediatas do enfermeiro incluem a percepção, o pensamento 

e o sentimento individual do enfermeiro e do indivíduo. A disciplina do 

processo de Enfermagem abrange a comunicação inter-pessoal 

enfermeiro-paciente acerca de suas reações imediatas, identif icando, 

decidindo e satisfazendo as necessidades de ajuda do indivíduo1,2.  

A Enfermagem é uma profissão diferenciada, autônoma, 

paralela à medicina, preenchendo a necessidade de ajuda do indivíduo 

de imediato, para não gerar incomodos e, resultando em uma melhora 

no comportamento do mesmo1,2. 

O enfermeiro enquanto profissional de Enfermagem reage 

frente aos estímulos do indivíduo por perceber esse comportamento 

através dos seus sentidos, automaticamente produzindo um sentimento, 

comparti lhando com o paciente essa reação de forma deliberada, 

assegurando a identif icação correta da necessidade de ajuda do 

mesmo, não por intuição e sim por validação, evitando erros de 

interpretação1,2. 

Conceitua ser humano como um indivíduo (paciente) que se 

comunica de forma verbal e não verbal, pode se ajudar quanto as suas 

necessidades de forma única e própria; quando não consegue 

satisfazê-las precisa relacionar-se com o enfermeiro. Qualquer 

comportamento do indivíduo deve ser considerado como uma 

necessidade de ajuda e interpretado pelo enfermeiro como uma 

necessidade de amparo, podendo isso ocorrer nos casos de l imitações 

físicas e nas reações adversas do ambiente. Se não for possível 

identif icar esse comportamento de necessidade de ajuda surgem 
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problemas no relacionamento enfermeiro-paciente1,2. 

A saúde não é definida por essa teórica, mas pode-se dizer 

que é a ausência de sensação de desamparo mal estar físico e 

psíquico1,2. 

Ela não escreve como o cl iente relaciona-se com o 

ambiente/sociedade1,2. 

A Enfermagem é o principal foco na teoria de Orlando, a qual 

deveria ser uma profissão diferenciada e autônoma, devendo a mesma 

observar e satisfazer as necessidades de ajuda do cl iente. Refere a 

intervenção do enfermeiro como interação entre o enfermeiro e o 

cl iente no processo de Enfermagem, com a responsabil idade de 

satisfazer as suas necessidades, assegurando o seu bem-estar físico e 

mental, a partir da comunicação verbal e não verbal do cl iente, 

enquanto o mesmo não pode por si mesmo satisfazê-las1,2. 

Estudo em Enfermagem perioperatória em pacientes 

oncológicos, uti l izando Orlando, apresentou uma preocupação com a 

comunicação verbal e não verbal, permitindo uma construção de 

instrumento para a identif icação de diagnósticos de Enfermagem57. 

A teoria de Enfermagem de Joyce Travelbee,  “Relação 

Interpessoal”, tem como principal preposição estabelecer na prática do 

profissional de Enfermagem a relação interpessoal pessoa-a-pessoa, 

sendo esta uma necessidade dos seres humanos, ambos, enfermeiro e 

a pessoa doente, devem se aproximar e perceber essa necessidade. A 

relação interpessoal pessoa-a-pessoa é uma experiência de 

aproximação, única ou em série, do enfermeiro e seu recipiente para o 

cuidado. Sendo a sua maior característica a necessidade do enfermeiro 

ao assistir o indivíduo e sua família satisfazê-los em suas experiências 

de doença e sofrimento58. 

A Enfermagem tem a comunicação como fundamento principal 

para cuidar do indivíduo, uti l iza-a prescrevendo, promovendo e 
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restaurando a saúde com respeito à vida, expressando-se com 

liberdade e sem julgamento e rejeição59. 

A Enfermagem é um processo interpessoal entre duas 

pessoas, onde o enfermeiro auxil ia o indivíduo, a família ou a 

comunidade, a util izar a vivência da doença para o seu bem-estar 

físico, psíquico e espiritual. Esse processo interpessoal inicia-se na 

primeira impressão durante o contato inicial entre o enfermeiro e o 

paciente. Depois há a percepção de ambos na sua condição de 

indivíduos únicos e a seguir a fase de empatia que é o 

comparti lhamento das experiências um do outro por já terem 

experiências semelhantes na vida e pela vontade de entender o outro. 

A penúlt ima fase dessa relação pessoa a pessoa encontra-se a 

simpatia, isto é, o desejo do enfermeiro em amenizar o sofrimento do 

paciente, levando a uma relação terapêutica2,4 ,58 ,60 ,61.  

Ser humano é um organismo de pensamento coerente, lógico e 

racional porém em alguns momentos torna-se irracional e i lógico com 

outros seres humanos. Como um organismo biológico é afetado 

hereditariedade, ambiente, cultura e experiências pessoais. Sendo um 

ser pensante é responsável pelos seus atos e decisões, tendo que 

assumir as consequências na sua relação com os outros. É um ser 

social que deve possuir habil idades para relacionar-se com os outros, 

conhecendo-os e entendendo-os. É um indivíduo único e insubstituível, 

estando em um processo continuo de progressão, evolução e troca. 

Enfermeiro e paciente são seres humanos. O enfermeiro é um ser 

humano com conhecimento especializado e com habil idade em assistir 

os outros seres humanos na prevenção, reabil i tação e percepção do 

signif icado da doença, transcendendo esse papel, estabelecendo uma 

relação interpessoal. O paciente, como um termo, é um esteriótipo que 

facil ita a comunicação; como um ser humano, tem necessidades de 

cuidados, serviços e assistência de outro ser humano em seus 

problemas de saúde2,58. 

Esta teoria aprofunda-se na definição de doença; saúde é 
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entendida como um estado objetivo e subjetivo de uma pessoa, o 

primeiro é a ausência da doença e o segundo, é o bem estar físico, 

emocional e espiritual2. 

Essa teórica não define sociedade/ambiente, esse pode ser 

um sistema de troca vivenciado na esperança e no sofrimento2. 

Estudos sobre aplicação da relação interpessoal de Travelbee, 

referem que a uti l ização desta teoria possibil i ta a observação 

diferenciada da prática de Enfermagem, contribuindo para aproximar o 

cl iente do enfermeiro, reconhecendo que é uma teoria abrangente, e 

que serve como uma direção para a aplicação do processo de 

Enfermagem, priorizando a inter-relação pessoal ao cuidar, 

possibil i tando uma comunicação com confiança, expressando 

sentimentos e pensamentos, nessa relação. A uti l ização deste 

referencial teórico possibil i tou o aprendizado contínuo da relação 

pessoa a pessoa60,61 ,62. 

A teoria de Enfermagem de Ernestine Wiedenbach ,  teoria 

prescrit iva, a arte de ajuda na Enfermagem clínica, direciona a ação do 

enfermeiro para uma meta explicita. O propósito central está no 

reconhecimento do enfermeiro de sua responsabil idade no cuidado, de 

forma que respeite a vida, a dignidade, o valor, a autonomia e a 

individualidade do ser humano, agindo conforme sua fi losofia, isto é, 

sua crença, ética e objetivo1,2. 

Após determinar a sua própria f i losofia e admitir que cada 

cliente possui autonomia e individualidade, o enfermeiro desenvolve 

uma prescrição que direciona seu pensamento, sua ação. Esta ação 

deve ser compreendida, aceita e dirigida em conjunto com o cl iente1,2.  

O enfermeiro identif icando seu propósito central e 

desenvolvendo a prescrição, deve considerar as realidades da situação 

ao cuidar, sendo elas: o agente, o receptor, a meta, os meios e a 

estrutura. O agente é o enfermeiro ou outro membro da equipe de 

Enfermagem sob sua direção para atingir a meta, tendo como 
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responsabil idade de harmonizar sua crença com seu propósito central, 

explicar os objetivos de sua prática e agir conforme esses, engajar-se 

em atividades relacionadas que contribuem para a auto-realização e 

evolução da prática. Esta é a arte de agir fundamentada nos princípios 

de ajuda, através da identif icação da necessidade, do fornecimento e 

da comprovação do resultado da mesma. O receptor é o cl iente que 

está sob os cuidados do enfermeiro; possui atributos próprios e 

problemas, com capacidade e disponibil idade de enfrentá-los. A meta é 

o resultado obtido ao f inal da ação de Enfermagem. Os meios 

abrangem as atividades e os instrumentos para atingi-la. A estrutura 

compôem-se dos aspectos do próprio indivíduo, do ambiente, da 

profissão e da organização1,2. 

A Enfermagem é uma fi losofia de amor a vida, de respeito ao 

ser humano, oferecendo carinho, prestando auxíl io, cuidando de 

pessoas com habil idade e compreensão. É uma disciplina prática que 

guia a atividade do enfermeiro para produzir resultados desejados. 

Exige valorização da vida, respeitando a dignidade do ser humano; 

requerendo compaixão e compreensão, conhecimento e habil idade para 

identif icar e resolver a necessidade de ajuda do cliente, restaurando a 

sua capacidade de enfrentar a situação1,2. 

Como ser humano possui um potencial próprio para a sua 

manutenção e sustentação; luta para sua auto-determinação e 

independência relativas às suas responsabil idades; a auto-

conscientização e auto-aceitação são essenciais para seu 

desenvolvimento em relação a auto-estima e integridade1,2 ,63. 

Wiedenbach não define saúde, apesar que ao definir 

Enfermagem, cl iente e necessidade de ajuda com diferentes inter-

relações, pode-se subentender que saúde é um bem-estar físico, social 

e mental1 ,2.  

O conceito de sociedade/ambiente nesta teoria está inserido 

como um elemento importante nas l imitações da situação1,2. 
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A teoria de Enfermagem de Imogene M. King ,  “Alcance de 

Metas”, centra-se no sistema interpessoal e na interação entre os seres 

humanos, em particular a relação enfermeiro-cliente. A teoria de 

Imogene King tem como foco os seres humanos que por viverem em 

grupo interagem entre si e o ambiente, levando a transações para o 

alcance de metas. Transação é a reação de cada indivíduo, da 

interação enfermeiro-cliente frente um ao outro e à situação, ao julgar 

e pensar comparti lhando de diferentes idéias, atitudes e percepção 

para atingir a meta1,2 ,64 ,65 ,66 ,67. 

A Enfermagem preocupa-se com a interação enfermeiro-

cliente através do comportamento orientado para metas na condução 

do cl iente a um estado de saúde. A interação entre o enfermeiro e o 

cl iente é um processo que através da percepção e o estabelecimento 

de juízos de valor e tomada de ações, levam a uma reação. A interação 

enfermeiro-cl iente ocorre se ambos conseguirem alcançar os objetivos 

para obterem satisfação, produzindo uma assistência de Enfermagem 

eficaz1,2 ,4 ,64 ,65 ,68. 

Essa teórica propõe que o enfermeiro deve cuidar do cliente 

como um sistema pessoal único e dinâmico, isto é, percebe, pensa, 

sente, cresce e se desenvolve, frente a uma imagem pessoal e 

subjetiva do seu corpo. O cuidado é realizado através de uma 

interação, cliente e ambiente, que leva à transação, às metas. Se 

essas forem alcançadas os cuidados foram eficientes1,2 ,4 ,68.  

Ela apresenta uma metodologia para alcançar a meta que 

segue as fases da sistematização da assistência de Enfermagem, 

iniciando pelo levantamento de dados sobre os sistemas pessoais 

(percepção da realidade; “self”, isto é, a sua compreensão de si 

mesmo; imagem corporal), sistemas interpessoais (papel social, 

interação humana, comunicação com as demais pessoas), sistema 

social (organização, poder, autoridade, status ,  tomada de decisão). 

Após o levantamento de dados, segue a l ista de problemas e a de 

objetivos, esse últ imo com a participação do cliente na organização e 
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priorização dos mesmos. Essa metodologia tem como finalidade 

descrever uma l ista de intervenções para o alcance dos objetivos1,2 ,4 ,68. 

Seres humanos são únicos, holísticos, espirituais, possuem 

capacidade de pensar, de conhecer e eleger e escolher ações 

alternativas para sua preservação; são capazes de mudar sua história e 

preservar sua cultura através da l inguagem e de outros; se relacionam 

abertamente com o ambiente; diferem entre si por terem necessidades, 

desejos e objetivos diferentes segundo a visão de King. Cada ser 

humano forma um sistema pessoal, semi-aberto, em interação 

constante com o ambiente. O ser humano ao se agrupar com outros 

seres humanos forma um outro sistema, o interpessoal, e de acordo 

com suas necessidades e interesses surge o sistema social. Esses 

sistemas são interatuantes e dinâmicos1,2 ,65. 

King refere a saúde como um estado dinâmico no ciclo de 

vida, onde ocorre um ajustamento constante do indivíduo com o 

ambiente externo e interno. O ser humano para ter saúde deve realizar 

ajustes contínuos na tensão originada do ambiente interno e externo, 

através da melhor escolha dos recursos individuais1,2. 

Apesar de ambiente/sociedade serem conceitos principais 

para esta teórica, eles não são clarif icados. A sociedade faz parte dos 

sistemas abertos, o ambiente externo é o l imite do interno, ambos em 

interação para manter a saúde. Os sistemas abertos produzem 

interação entre o sistema e o ambiente, numa troca constante1,2. 

Segundo alguns estudos que uti l izaram este referencial 

teórico, o alcance de metas é atingido mediante o uso do 

relacionamento interpessoal e com interação entre os sistemas 

pessoal, interpessoal e social, não sendo alcançado na relação do tipo 

unidirecional, não havendo transação entre o enfermeiro e o 

cl iente65,66 ,67 ,68 ,69 ,70. 

A teoria de Enfermagem de Josephine E. Paterson e Loretta 

T. Zderad ,  “Enfermagem Humanística”, tem como idéia central a 
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Enfermagem como arte e humanismo. Enquanto arte estimula a 

criatividade e a imaginação no conhecimento e nas bases de suas 

decisões na prática. Ajudando a comunicação, a socialização, a 

terapêutica com a uti l ização de música, poesias, pintura, dança e 

representações, especialmente nos clientes com transtornos mentais e 

nos pediátricos. A Enfermagem é humanística pois é uma experiência 

fenomenológica com perspectiva existencial,  busca compreender o ato 

de viver do ser humano, em uma experiência existencial, conhecendo o 

contexto do outro no relacionamento com este71. 

A Enfermagem como perspectiva existencial envolve-se no 

cuidado ao ser humano, único, que necessita de cuidados durante uma 

fase de sua vida, com uma presença ativa do enfermeiro, que se dedica 

ao mesmo por estar e fazer junto, respeitando-o e motivando-o a 

melhorar a sua qualidade de vida pelo entendimento do signif icado de 

sua própria história72,73 ,74 ,75. 

Proporciona uma relação inter-humana, enfermeiro e 

cl iente/família/grupo, através de um processo de comunicação que 

movimenta as ações do ser humano nos grupos sociais, o diálogo vivo. 

Assiste de forma humana e não só curativa, e com a sua participação 

ativa, desde a percepção das suas necessidades bio-psico-sociais, seja 

na saúde ou na doença. O enfermeiro a partir desse momento de 

percepção do cl iente em relação à sua necessidade de saúde, reflete, 

analisa, compara, interpreta e relaciona através das experiências 

vividas (por ele e pelo cl iente) buscando juntos a sensação de maior 

bem-estar e do estar melhor1,4 ,8 ,72 ,73. 

Como teoria humanista, a Enfermagem responde de forma 

confortadora, através do diálogo às pessoas que necessitam, inter-

relacionando dois seres humanos, cl iente e enfermeiro, para 

estabelecer o bem estar. Nesta teoria, concebe-se a idéia da existência 

do ser humano baseada no relacionamento com outros seres humanos. 

Cada ser humano é individual, capaz de escolher dentro de seus 

valores o melhor para si. O ser humano é aberto, interage com os 
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outros, atinge a sua interdependência através da relação com os outros 

humanos permitindo uma auto-realização1,4 ,8 ,72 ,73 ,76 ,77.  

A saúde é um processo de vida, de envolvimento e convívio 

com os outros de forma autêntica, é o processo de bem estar e estar 

melhor, portanto é mais do que ausência de doença, entende-se 

também como qualidade de vida e de morte 1 ,4 ,73 ,76. 

Nela ambiente/sociedade é visto como 

“espaço vivido e o tempo vivido [....] inter-relacionados [....] 

Uma pessoa sente-se mais confortável em um particular espaço sobre o 

tempo e [....] começa a assumir um senso de propriedade”78,p .33. 

O ser humano vive em um ambiente interno, subjetivo, e 

externo onde está inserido. O ambiente interno é seus valores, 

crenças, sentimentos que são percebidos pela reflexão; o externo é 

onde convive o enfermeiro e o cl iente, podendo ou não favorecer o 

diálogo vivo72,76. 

Vários estudos baseados neste referencial teórico demonstram 

que é possível a sua aplicação prát ica, o diálogo vivo, revelando 

signif icados importantes na inter-relação enfermeiro-

cl iente8,74,75 ,77 ,79 ,80 ,81 ,82. 

A seguir são abordados os conceitos principais de cada teoria 

na escola de pensamento da interação, quanto aos domínios de 

Enfermagem: visão, foco, meta, problema e terapêutica5: 

Visão da Enfermagem: 

Peplau - Relacionamento interpessoal, um processo orientado 

para objetivos terapêuticos. 

Orlando - Interação com os pacientes que têm necessidade de 

assistência ou satisfazer as respostas individuais ou aos que se 
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sentem necessidade de ajuda. Assistir o indivíduo para aliviar, diminuir, 

ou curar aqules que sentem necessidade de ajuda. 

Travelbee - Processo interpessoal, uma assistência para 

prevenir, aceitar a experiência advinda da doença e dos sofrimentos, e 

buscar signif icado nessas experiências. 

Wiedenbach - Sentimento, percepção, validação das 

necessidades dos paciente por ajuda, provendo a ajuda de forma 

intencional com metas pré-estabelecidas.  

King- Processo de ação, reação, e interação onde a 

enfermeira e o cl iente trocam informações à respeito das suas 

percepções sobre a situação da Enfermagem e concordam com as 

metas. 

Paterson & Zderad - Diálogo humano, transação intersubjetiva, 

uma situação de troca, um processo transacional à presença dos dois: 

paciente e enfermeira. 

Foco da Enfermagem 

Peplau - Relacionamento enfermeira/paciente e as fases: 

orientação, identif icação, exploração e resolução. Desviando a energia 

da ansiedade da tensão para definição, entendimento e busca posit iva 

de respostas aos problemas do momento.  

Orlando - Cuidado das necessidades dos pacientes que estão 

em perigo, dando atenção à percepção, aos pensamentos e aos 

sentimentos através de ações deliberadas. 

Travelbee - Relacionamento interpessoal, buscando 

signif icado no sofrimento na dor e na doença. Auto- atualização - tentar 

entender a situação por si próprio e adequar-se a ela. 

Wiedenbach - Percepção do paciente na condição, nos 

cuidados e ações. 
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King – Interações entre enfermeiro e paciente que conduzem 

ao alcance de metas. 

Paterson & Zderad – Paciente/enfermeiro como ser único, que 

tem percepções dos eventos.  

Metas da Enfermagem: 

Peplau – Desenvolver a personalidade, fazendo da doença 

uma experiência que possa engrandecer, enriquecer o indivíduo e a 

comunidade em que ele vive.  

Orlando - Aliviar angústias, desconfortos físicos e mentais. 

Travelbee - Fazer frente às situações de doença e encontrar 

signif icado na experiência. Assistir o paciente e fazê-lo aceitar as suas 

necessidades. 

Wiedenbach - Satisfazer as necessidades do indivíduo que 

precisam de ajuda. 

King - Ajudar os indivíduos a manterem a saúde para que 

estes possam desempenhar seus papéis. 

Paterson & Zderad – Desenvolver o potencial humano, para o 

bem estar tanto para o paciente como para o enfermeiro. 

Problemas da Enfermagem: 

Peplau - Necessidades relacionadas com saúde, doença e 

qualidade de vida. Aprendizado das tarefas da vida, mal-sucedidos ou 

incompletos. Energia usada em tensões e frustrações devido às 

necessidades não atendidas, metas opostas –criando confl itos, 

agressões, ansiedades, desconforto, ansiedade, dúvidas, sentimentos 

de culpa, obsessão e compulsão. 

Orlando – Desconforto devido às necessidades não atendidas. 
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Travelbee - Falta de ajuda no relacionamento 

enfermeira/paciente. Não encontrando signif icado na doença, há 

desconforto transitório, angústia, desespero maléfico, indiferença 

apática. 

Wiedenbach - Necessidades não atendidas devido a 

problemas físicos ou ambiente inadequado. 

King – Falta de compreensão entre o enfermeiro e o paciente, 

não havendo comunicação das informações, as transações não 

acontecem e as metas não são atingidas. 

Paterson & Zderad – Falta de percepção na relação 

saúde/doença/qualidade de vida. 

Terapêutica da Enfermagem: 

Peplau - Desenvolver técnicas de resolução de problemas 

através do processo interpessoal (educacional, terapêutico, e de 

colaboração). 

Orlando – Executar o processo de Enfermagem deliberado e 

não automático.  

Travelbee – Uti l izar achados originais, identidades 

emergentes, empatia, simpatia e re-aprendizagem. 

Wiedenbach - Ministrar ajuda, validação, racionalização 

reacional e deliberada. 

King - Atingir as metas, transação, reconhecimento percebido. 

Paterson – Dialogar sobre as necessidades humanas, criação 

existencial do ser, relacionamento, reuniões, participação. 
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1.2.3. Escola de pensamento dos resultados 

A terceira escola de pensamento de resultados de 

Enfermagem, inclui as teorias descritas a seguir5. 

A teoria de Enfermagem de Dorothy E. Johnson ,  “Sistema de 

Conduta”, tem como essência o cl iente como um sistema de conduta, 

uma unidade funcional, contruída por um modelo, repetit ivo e 

intencional. Determina e l imita a interação entre os seres humanos e o 

ambiente, estabelecendo uma relação desses com os objetos e 

situações que os envolvem. O sistema de conduta busca alcançar 

estabil idade e equilíbrio por ajustes e adaptações. Possui subsistemas 

inter-relacionados, controlados por fatores biológicos e transculturais. 

São provedores e perpetuadores das condições internas e externas, 

sendo eles: associação-afi l iação, dependência, ingestão, el iminação, 

sexual, realização, agressivo/protetor. Cada subsistema é descrito e 

analisado conforme a sua estrutura e função; os elementos estruturais 

são: impulso, predisposição para agir, eleição da melhor alternativa de 

ação e conduta; os elementos funcionais são proteção, nutrição e 

estimulação. Se não houver satisfação ou harmonização desses 

elementos ocorre um desvio na conduta2. 

No sistema de conduta, há uma integração entre as várias 

partes do indivíduo o qual tenta manter um equilíbr io das mesmas 

através de ajustes e adaptações. Sendo assim, as formas organizadas, 

integradas, repetit ivas e intencionais da conduta do indivíduo ao 

relacionar-se com o seu meio proporciona equilíbrio e estabil idade 

através de ajustes e adaptações. A importância da intervenção do 

enfermeiro uti l izando esse sistema é a de fornecer proteção, nutrição e 

estimulação dos subsistemas identif icados como: afetivo-afi l iativo; 

dependência, biológico, sexual, relações e agressividade; inibindo 

respostas ineficazes de conduta e auxil iando a obter novas respostas 

capazes de produzirem modificações signif icativas na vida do cliente1,2. 

A Enfermagem proporciona equilíbrio regulamentando a 
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conduta do cliente, mantendo invariaveis os sistemas comportamentais 

quando a doença ocorre no indivíduo. É uma força reguladora externa 

que organiza e integra o comportamento social e o estado biológico do 

indivíduo quando este está sob estresse. Portanto, requer 

conhecimento de ordem, desordem e controle1,2.  

Ser humano é um sistema de conduta, biológico e 

comportamental, com resposta específica formando um todo organizado 

e integrado. Compõem-se de partes interdependentes que necessitam 

de regulação e ajuste para manter o equilíbrio1,2. 

Saúde é um estado de equilíbrio dinâmico, influenciado por 

fatores biológicos, f isiológicos, psicológicos e sociais. Sendo este 

mantido pelo sistema comportamental do indivíduo de forma 

organizada, interativa, integrada, inter-dependente, eficiente e efetiva. 

Mantendo-se flexível, possibil i tando o retorno sempre que houver uma 

desestabil ização do equilíbrio. A preocupação do profissional de saúde 

deve ser com o ser humano e não com a doença1,2. 

A sociedade relaciona-se ao ambiente em que o ser humano 

se insere e se inter-relaciona; o ambiente se compõe de todos os 

fatores que formam parte do sistema de conduta do ser humano, este o 

influencia através de ajustes e adaptações das forças que modif icam o 

equilíbrio do sistema de conduta. Necessita para isso de energia 

suficiente1,2. 

Estudo de Bub, Benedet83, uti l izando conceitos desta teoria 

para a aplicação do processo de Enfermagem aos pacientes de uma 

UTI mostraram-se adequados para a assistência aos mesmos. 

A teoria de Enfermagem de Myra Estrin Levine,  “Os Quatro 

Princípios de Conservação”, tem como essência a ação do enfermeiro 

em conservar a energia, mantendo a integridade estrutural, pessoal e 

social do indivíduo (cl iente). Enfoca o holismo e a conservação de 

energia. No holismo, os seres humanos estabelecem uma relação 

mútua, dinâmica, diversif icada e sólida, na integralidade das partes e 
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em constante interação com o ambiente. Em relação à conservação de 

energia, Levine desenvolve quatro pr incípios: energia, integridade 

estrutural, integridade pessoal e integridade social. Na conservação da 

energia o indivíduo enfrenta as dif iculdades e se adaptam, em um 

equilíbrio e uma renovação constante da energia para conservar as 

suas atividades vitais1,2 ,84 ,85. 

A energia é variável e depende da adaptação do indivíduo à 

doença mantendo a sua integridade. O papel do enfermeiro é de intervir 

conservando essa energia, restaurando a integridade estrutural, 

detectando precocemente os desvios da mesma; conservando a 

integridade pessoal com estímulo da auto-estima, da compreensão, da 

identidade pessoal do indivíduo, respeitando seus desejos e sua 

intimidade, na execução das ações de Enfermagem, valorizando seus 

projetos pessoais e orientando-os para que os mesmos possam 

reestruturar sua vida e tornar-se independente em relação às ações 

para a sua saúde. A conservação da integridade social é proporcionada 

pela enfermeira ao integrar indivíduo, família e sociedade, satisfazendo 

as suas necessidades. O enfermeiro para obter isso deve util izar a 

interação que se baseia no conhecimento científ ico desses quatro 

princípios de conservação de energia, buscando o equilíbrio da energia 

que se tem e a exigida pelo seu aspecto biológico. O enfermeiro 

intervém corretamente quando a sua ação é favorável à adaptação do 

indivíduo, para este obter o bem-estar social1 ,2 ,84 ,85 ,86. 

Nesta teoria, a Enfermagem deve centrar sua ação na 

adaptação, que pode ser compreendida como processo dinâmico e 

intencional com fundamentação na relação de dependência de um 

indivíduo com outro, processo de troca do indivíduo com o ambiente 

interno e externo para manter a integridade do mesmo; sendo favorável 

ao bem estar social e promoção à saúde; ajudando sempre para que 

isso ocorra, através da conservação da energia e da integridade 

estrutural, pessoal e social do cl iente. A Enfermagem possui idéias e 

valores únicos dentro de um determinado momento social, ela age 

através da interação humana. A sua meta é a promoção da adaptação e 
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a manutenção da integridade dos indivíduos1,2 ,84 ,85. 

O ser humano para Levine é um ser holístico, em contínua 

interação com o ambiente, em um processo de adaptação que resulta 

em conservação da energia. A sua capacidade de adaptação conduz a 

integridade do ambiente interno e externo, necessitando da 

Enfermagem quando há um desequilíbrio nesta integridade1,84. 

Pode-se deduzir desta teoria que saúde não é ausência de 

doença, e sim, um processo dinâmico de adaptação ao ambiente para 

ajustar-se ao mesmo de forma mais conservadora; isto depende de 

cada ser humano. A capacidade do indivíduo em atuar de modo 

aceitável na sociedade também é saúde, portanto, o seu conceito difere 

entre as diversas culturas e grupos sociais, conforme as suas crenças 

e valores1,2 ,84. 

Sociedade/Ambiente é o contexto ético, cultural, econômico e 

social em que o ser humano vive, sendo inseparável dele. A interação 

aproxima o ser humano deste contexto através da adaptação e 

conservação1,2 ,84. 

O estudo sobre diagnósticos de Enfermagem de pacientes em 

uma situação perioperatória concluiu que a uti l ização do referencial de 

Levine foi fundamental na sistematização da assistência, vindo ao 

encontro do objetivo do estudo. Em relação ao conceito de Enfermagem 

segundo esse referencial, foi reconhecida a importância do enfermeiro 

em possuir habil idades e conhecimentos centrados na adaptação86. 

A teoria de Enfermagem de Martha Rogers ,  “Ser Humano 

Unitário”, fundamenta-se em um conjunto de preposições que 

descrevem a essência humana; sendo elas: a propriedade de 

integridade, abertura, unidirecionalidade, padrão e organização, 

sensibil idade e pensamento. Afirmando que o Homem é um campo de 

energia, sendo este um universo de sistema aberto, dinâmico e 

integrado com os campos abertos de energia do ambiente. Campo de 

energia consiste em unidades dinâmicas, infinitas e paradimensionais; 
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esta últ ima signif ica um domínio infinito, sem limites, um todo unitário. 

Essas unidades são básicas para a existência de todos os seres, vivos 

e inanimados. Universo de sistemas abertos signif ica que os campos de 

energia, do Homem e do ambiente, são infinitos e abertos, permitindo a 

troca, sendo, também, integrados, em um processo contínuo de 

evolução. A troca de energia é a forma como atuam dentro de uma 

forma organizada, percebida como uma única onda1,2. 

Nesta teoria, a Enfermagem promove a sintonia da interação 

aproximando os seres humanos no ambiente. Enfermagem como 

profissão que se aprende, centrada na observação dos seres humanos 

e do mundo em que vivem, é arte e ciência humanística e humanitária, 

direcionada para descrever e explicar o ser humano na sua totalidade 

sinergística. Como ciência constitui-se de conhecimentos abstratos, 

como arte uti l iza a ciência de forma humanitária através de sua prática, 

atendendo o ser humano unitário, irredutível1 ,2 ,4 ,87. 

Esta teoria propicia ao enfermeiro uma visão do cliente de 

forma única em um sistema de união com o universo, interagindo com o 

mesmo em uma troca de energia, tornando impossível reduzí-lo em 

partes1,2 ,4 ,88. 

Rogers descreve o ser humano como unitário, isto é, mais que 

soma de suas partes, como campo energético, troca energia e matéria 

com os outros seres humanos e com o ambiente constantemente. O seu 

processo de vida é dinâmico, contínuo, criativo, evolutivo e incerto, 

portanto variável e sujeito a mudanças constantes. Troca energia e 

matéria constantemente com o ambiente, isto é, de forma aberta. A sua 

vida evolui em uma única direção, ao longo do tempo e espaço, de 

forma irreversível. Ele é identif icado pela forma e pela organização que 

refletem sua condição de totalidade inovadora. Possui individualidade, 

capacidade de abstração, pensamento, l inguagem, sensibil idade e 

emoções1,2 ,4.  

Saúde define-se conforme a cultura; não está sozinha, ela 
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relaciona-se com a doença nesse processo de energia vital1 ,2 ,4. 

O ambiente é um campo de energia aberto, irredutível, 

pandimensional, ou seja, infinito e sem limite, que troca energia de 

forma l inear em vários eixos, dentro de uma continua evolução e em um 

processo de troca permanente e inter-relacionado1,2 ,4.  

Estudo sobre toque terapêutico uti l iza o referencial desta 

teoria com resultados satisfatórios na ação do enfermeiro, de forma a 

ser mais humanizada88. 

A teoria de Enfermagem de Sir Call ista Roy,  “Modelo de 

Adaptação”, tem como pressupostos científ icos o holismo, a 

interdependência, os processos de controle, a entrada de informação e 

a complexidade dos sistemas vivos dentro da teoria dos sistemas. 

Entende-se sistema segundo esta teórica, como um conjunto de partes 

inter-l igadas formando um todo, que as interrelaciona, através de um 

processo interno, externo, de controle e de interação, com regras ou 

interações que são a entrada de informações. Os sistemas vivos são 

complexos, reagindo por regulamentos e interações que os mantêm de 

forma única. Desses são derivados outros pressupostos na teoria do 

nível de adaptação: a conduta como adaptação, a conduta adaptativa, 

os níveis de adaptação dinâmica individual e processos de respostas 

posit ivas e ativas. Nível de adaptação do ser humano é um processo de 

troca permanente através de estímulos focais, contextuais e 

residuais2,87. 

Holismo é um todo unitário que vai além da soma das partes, 

pois o todo atua através da interdependência das mesmas em um 

processo de controle e interação da entrada e saída do sistema; aporte 

de informação. O holismo compreende o ser humano como um todo 

integrado, interagindo com outros seres humanos através de ambientes 

internos e externos1,2 ,87 ,89. 

A adaptação representa as condições de integração, 

compensação para obter resultados comportamentais que retro-
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alimentam os processos de controle ou mecanismos de enfrentamento, 

a partir de estímulos entre seres humanos e entre estes e o ambiente90.  

A meta da Enfermagem é a promoção de respostas 

adaptativas, a redução das respostas ineficientes. Descreve ser a ação 

do enfermeiro a ajuda, a facil i tação ao indivíduo em adaptar-se às 

mudanças de suas necessidades fisiológicas, em seu auto-conceito, na 

interação dentro do seu grupo social (modo de representação de 

valores) e nas relações do indivíduo com os outros, satisfazendo as 

necessidades de atenção e afeto, mantendo a integridade mental (modo 

de interdependência). A intervenção do enfermeiro deve levar à 

mudança de valores e das ações independentes do indivíduo, na saúde 

ou doença1,2 ,4 ,87. 

Esta teoria tem como princípio a resposta em como as 

pessoas adaptam-se à este mundo em mudança contínua, mantendo a 

sua integridade biopsicossocial91 ,92. 

O ser humano é um sistema vivo, aberto, complexo, adaptativo 

e bio-psicológico, podendo ser um indivíduo, uma família, um grupo ou 

uma comunidade. Sistema adaptativo e holístico vive em constante 

interação com o ambiente para manter a adaptação as suas 

necessidades fisiológicas, autococeito, em seus papéis e 

interdependência. Possui capacidade de adaptar-se as mudanças 

ambientais e de influir sobre esse ambiente. O ser humano é um todo, 

constituído por partes ou subsistemas que atuam de forma a serem 

uma unidade. Ele é o recipiente do cuidado de Enfermagem1,2 ,87 ,91. 

Saúde é um processo do ser humano em tornar-se um todo 

integrado bio-psico-social, através da adaptação. É uma experiência de 

vida de cada ser humano. O enfermeiro faz parte desta relação quando 

os mecanismos de adaptação são ineficazes levando a doença1,2 ,87. 

O ambiente é formado por estímulos ao ser humano, sendo 

definido por esta teórica como condições, circunstâncias e influências 

que ao interagir com os seres humanos, desenvolvem-nos em relação 
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ao comportamento dos mesmos, seja sozinho ou em grupo. A 

adaptação da pessoa ao ambiente faz com que a mesma responda as 

mudanças do meio posit ivamente1,2 ,87 ,91.  

Melo, Silva e Fernandes93 concluiram em estudo, com enfoque 

na interdependência proposta por esta teórica, que a Enfermagem deve 

enfatizar a família em seu cuidado para que ocorra um relacionamento 

adaptativo eficaz. 

A seguir são abordados os conceitos principais de cada teoria 

da escola de pensamento dos resultados, quanto aos domínios de 

Enfermagem: visão, foco, meta, problema e terapêutica5. 

Visão da Enfermagem: 

Johnson – Mecanismos externos de regulação preservam e 

integram a ação do paciente para uma melhor ação na saúde e na 

doença. 

Levine – Visão holística e humanista do paciente, conduzindo 

à sua percepção como pessoa. 

Rogers – Ciência humanista voltada à promoção e manutenção 

da saúde; princípio unitário. 

Roy – Teorias de sistemas e conhecimentos que desenvolvem 

a adaptação. 

Foco da Enfermagem: 

Johnson – Sistemas e subsistemas de ação equilíbrio, 

estabil idade, preservando a homeostase. 

Levine – Os quatro princípios de conservação de energia do 

ser humano: energia, pessoal, estrutural e integridade social. 

Rogers – Processos de vida, homem-ambiente unitário. 

Roy – Regulação efetiva dos mecanismos de adaptação: 
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f isiológica, conceito pessoal, funções e interdependência. 

Meta da Enfermagem: 

Johnson – Sistema de equilíbrio da ação, subsistemas de 

eficiência e efetiva função. 

Levine – Conservação da energia e integridade pessoal, 

estrutural e social, restaurando o bem estar e ação independente. 

Rogers – Promoção da harmonia com a interação homem-

ambiente. 

Roy – Promoção da adaptação humana dentro das 

necessidades fisiológicas, conceito pessoal, papéis funcionais e 

interdependência. 

Problemas da Enfermagem: 

Johnson – Estresse estrutural e funcional. 

Levine – Sistema insuficiente de controle do estresse. 

Rogers – Desequil ibrio homem-ambiente. 

Roy – Mecanismos ineficientes de adaptação. 

Terapêutica da Enfermagem: 

Johnson – Inibição do estresse, construção, suplementação, 

proteção, orientação e ação modif icadora. 

Levine – Alteração e suporte para a adaptação. 

Rogers – Promoção de recursos para o equilíbrio homem-

ambiente. 

Roy – Preparação do paciente no seu meio para o estímulo 

posit ivo focal, residual e contextual. 
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1.2.4.Papel do enfermeiro segundo as escolas de pensamento 

Após explicitação dos conceitos de cada teoria nas dimensões 

de cada escola de pensamento em relação aos domínios (visão, foco, 

problema e terapêutica de Enfermagem), encontra-se descrito o papel 

do enfermeiro nas seguintes escolas de pensamento5: 

Das necessidades: 

Henderson - Complementador de conhecimentos. Motivador da 

execução de atividades diárias. 

Abdellah - Solucionador dos problemas e executor das 21 

atividades fisiológicas e psico-sociais para o paciente. 

Orem - Agente temporário do autocuidado nos desvios da 

saúde universal e desenvolvimento. 

Horta – Ser humano que tem a função de assistir as 

necessidades básicas bio-psico-sócio-espiritual que estejam afetadas 

em outro ser humano. 

As quatro teóricas citadas proporcionam uma imagem do 

enfermeiro que é ativo e atarefado e um paciente que está procurando 

a independência. O trabalho do enfermeiro é direcionado para 

atividades bem planejadas e intencionais. 

Da interação: 

Peplau – Pessoa envolvida intensamente para se tornar um 

elemento da interação. 

Orlando – Elemento deliberativo de interações situacionais. 

Travelbee – Comparti lhador de experiências, vivencias e 

existencialista. 

Wiedenbach – Agente harmonizador voltado à arte de ajuda. 
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King - Realizador das metas. 

Paterson e Zderad - Educador existencial e do potencial 

humano. 

A imagem que essas teóricas proporcionam é de um 

enfermeiro humanista, orientado no processo, com interesse na 

interação. 

Dos resultados: 

Johnson – Controlador, regulador da força externa para 

preservar a organização e a integração do comportamento do paciente. 

Levine – Protetor, conservador da integridade estrutural, 

pessoal e social do indivíduo. 

Rogers – Promotor da interação entre o homem e o meio, na 

sua totalidade sinergística. 

Roy – Mantenedor da força reguladora dos estímulos relativos 

à adaptação. 

A imagem que essas teóricas proporcionam é de um 

enfermeiro como determinador de metas futuristas, uti l izando força 

extra-sensorial e de preservação de energia. 

Meleis32 preocupa-se em escrever artigos sobre o ensino das 

teorias de Enfermagem, relatando que as mesmas têm que estar 

inseridas no currículo para sua aproximação e incorporação dessas 

pelos estudantes; devendo-se levar em conta a identif icação do 

estudante com as teorias de Enfermagem para facil i tar e favorecer o 

aprendizado. 

Este estudo trás em seu bojo a busca da identif icação dos 

referenciais teóricos de Enfermagem que fundamentam a prática 

docente dos enfermeiros de inst ituições de saúde, uti l izando o 

referencial de análise de teorias de Enfermagem proposto por Meleis(5),  
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por apresentar um direcionamento eficaz em relação às escolas de 

pensamento, nas abordagens das necessidades, da interação e dos 

resultados, em relação às funções, papéis e ações dos enfermeiros. 

 

1.3. Motivação e justificativa para o estudo 

Este estudo foi concebido sob a ótica de um trabalho que 

venho realizando há 25 anos, como enfermeira, desenvolvendo 

atividades na assistência e docência, em cursos de graduação em 

Enfermagem. Na Universidade, local deste estudo, encontro-me há 13 

anos envolvida somente em atividades docentes. 

Iniciei minha carreira docente tendo como um dos objetivos 

preparar melhor possível o profissional para elevar a qualidade da 

assistência. Ao lecionar no curso disciplinas básicas passei a observar 

a precariedade da inserção das bases teóricas de Enfermagem no 

desenvolvimento do processo de ensino; refletindo sobre a dimensão 

das conseqüências desse processo, voltei-me a busca das causas das 

dif iculdades inerentes ao embasamento em referenciais teóricos 

específicos da Enfermagem. 

Para mim o quadro revelava-se como o ensino marcado pela 

reprodução de conhecimento reiterativo e de relações autoritárias em 

que o espaço de questionamento e a troca de experiência se 

mostravam pouco presentes e a tecnologia era compreendida como o 

equipamento principal para transmissão de conteúdos. Esse cenário 

levou-me a refletir sobre a importância de um referencial que norteasse 

o processo de ensino no Curso de Graduação em Enfermagem. 

Então, realizei um estudo no qual indagava sobre a 

importância das teorias de enfermagem para o futuro exercício 

profissional de graduandos de Enfermagem na Universidade local deste 

estudo94. As reflexões sobre tais fatos me impuseram questionamentos 

no sentido de contribuir para a melhoria do ensino de Enfermagem, 
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focando o docente frente à sua compreensão e uti l ização de 

referenciais teóricos de Enfermagem, na fundamentação da sua prática. 

Essa preocupação encontra-se em outros estudos que 

mostram a existência da proposta de inserção da Teoria das 

“Necessidades Humanas Básicas” de Horta19, em currículos de cursos 

de graduação de Enfermagem no Brasil, mas não há uma observância 

sobre o enfoque dos princípios da referida teoria, como referencial 

teórico, na maioria das disciplinas analisadas95. 

Tomei como base para definir meu problema de pesquisa a 

seguinte questão: que fundamentos teóricos de Enfermagem embasam 

a prática docente dos enfermeiros de instituições de saúde na formação 

de graduandos de Enfermagem? 

O Curso de Graduação de Enfermagem tem inserido no seu 

quadro de pessoal enfermeiros-docentes que estão voltados totalmente 

para o ensino e enfermeiros de instituições de saúde que integram este 

quadro como docentes dedicados parcialmente à prática pedagógica. 

Assim, instiga-me o fato de serem os alunos supervisionados 

na sua prática clínica por enfermeiros de instituições de saúde, que o 

fazem como uma outra opção de trabalho, embora, possam ser 

considerados como um corpo permanente de docentes, em tempo 

l imitado para sua dedicação e disponibil idade ao ensino. Distancia-se 

assim a questão do preparo permanente do profissional para a 

docência, embora seja valorizado o aspecto da sua vivência prática 

tendo em vista a integração docente-assistencial. 

O ensino em curso de graduação em Enfermagem implica não 

somente na preocupação com o aspecto pedagógico, mas, também em 

explicar a Enfermagem enquanto ciência e arte, em entender o ser 

humano, isto é, o cl iente, o graduando e o profissional em seu 

ambiente. Deve-se lembrar que desde 1994 há uma preocupação 

constante em modificar o perfi l  do egresso de Enfermagem, buscando 

uma contextualização do ensino voltado à melhoria do seu preparo com 
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o objetivo de formar enfermeiros capazes de reflet ir, transformar e criar 

soluções para problemas existentes dentro do sistema de saúde 

vigente no atual contexto histórico, social, econômico e polít ico do 

país9,96. 

O docente e o aluno juntos devem integrar um processo de 

conhecimento que se fundamenta em perspectivas humanistas e 

científ icas envolvendo o conhecimento do mundo do qual faz parte 

através da observação, percepção e experiência e definir um modelo 

assistencial de Enfermagem, que norteie a assistência prestada 

sistematizando-a, individualizando-a, de forma científ ica e que tenha 

como base do seu desenvolvimento teorias de Enfermagem. Ambos, 

conhecimento e teorias de Enfermagem, devem modificar a situação da 

saúde da população para melhor, signif icando uma mudança na prática 

assistencial não mais voltada somente ao alívio de sinais e sintomas, 

do atendimento à prescrição dos profissionais de saúde ou servindo a 

interesses das instituições de saúde. O enfermeiro deve entender que o 

ser humano para quem está prestando o cuidado, não é fragmento, não 

é doença, é um ser holístico, um cidadão com direito de participar de 

sua própria assistência. Deve ser assistido de forma que alcance o seu 

bem estar de forma holística, indo além dos aspectos f isiológicos, 

incluindo os aspectos psicológico, social e espiritual. É de 

responsabil idade do docente no seu fazer pedagógico nos cursos de 

Enfermagem a busca pela melhor qualidade de assistência à 

população. Sua preocupação deve ser em transformar a realidade de 

saúde prestada à população3,9 ,19 ,38 ,97 ,98 ,99. 

A crença de que essa assistência seja desenvolvida com base 

em teorias de Enfermagem trás a importância que o docente 

fundamente a sua prática nas mesmas. O Curso de Graduação de 

Enfermagem da Universidade, local deste estudo, tem contemplado 

essa crença elegendo para o seu processo de ensino a Teoria das 

“Necessidades Humanas Básicas” de Horta19 e a Teoria do 

“Autocuidado” de Orem24, para fundamentar a prática pedagógica no 

ensino da assistência de Enfermagem. 
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No sentido de fortalecer os princípios eleitos pelo corpo de 

docentes que dirige e coordena a formação profissional dos futuros 

enfermeiros do Curso de Graduação em Enfermagem da referida 

Universidade, tendo em vista a aproximação/distanciamento da missão, 

metas e valores desta Instituição, tem-se neste estudo a intenção de 

conhecer em quais referenciais teóricos de Enfermagem esta 

fundamentada a prática docente dos enfermeiros das instituições de 

saúde que se encontram engajados no processo de ensino dos 

graduandos de Enfermagem, da Instituição em pauta. 
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2. OBJETIVO 

 

 

Identif icar os referenciais teóricos de Enfermagem que 

fundamentam a prática docente dos enfermeiros de instituições de 

saúde, vinculados ao processo de ensino de graduandos de 

Enfermagem de uma Instituição privada. 
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3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

3.1. O cenário do estudo 

O desenvolvimento desta pesquisa teve como cenário o Curso 

de Graduação em Enfermagem de uma Universidade particular da 

Grande São Paulo da qual sou docente. 

Essa Universidade tem como missão e visão, respectivamente: 

“ser reconhecida como instituição de ensino, pesquisa e 

extensão que provê educação de excelência, formando pessoas 

competentes, éticas e socialmente comprometidas com o real exercício 

da cidadania [....] referência na educação, pesquisa e extensão, 

formando profissionais competentes, éticos, socialmente 

comprometidos e que respondam às exigências do mercado de 

trabalho”100. 

A seguir, serão descritos os elementos desse cenário de 

estudo, visando ampliar o entendimento sobre a sua estrutura. Esse 

Curso foi autorizado a funcionar pelo Parecer do Conselho Federal de 

Educação nº 56/80, Decreto 84.477/80, em 25 de janeiro de 1980, 

sendo reconhecido pela Portaria Ministerial 466/83, em 23 de novembro 

de 1983100. 

Durante todos esses anos de existência, o Curso em 

Enfermagem dessa Universidade alterou seu projeto pedagógico 

algumas vezes para acompanhar as tendências polít ico-pedagógicas de 

ensino do país e sempre visando o preparo do graduando com 

competência e habil idade para seu futuro exercício profissional. 

O Curso em Enfermagem dessa Universidade 

“prepara profissionais para a área da Saúde com formação 
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100.  

A concepção do Curso de Graduação em Enfermagem está 

assim explicitada: 

“A valorização profissional do enfermeiro tanto no seu âmbito 

social como econômico, ao lado do crescente interesse da população 

para uma melhor qualidade de vida [....]  setores hospitalar, clínicas de 

várias especialidades, unidades básicas de saúde, programas de saúde 

da família, escola, laboratório, home care, academias, empresas [....] 

enfermeiro com visão holística, com conhecimento das inovações 

tecnológicas na área de enfermagem e com aptidão para resolver 

problemas, trabalhar em equipes e também tomar decisões de forma 

autônoma”100.  

Os objetivos desse Curso são: 

“Estimular o desenvolvimento do espírito científ ico e do 

pensamento reflexivo; [....] preparados para o desenvolvimento da 

sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua; [....]  prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade”100. 

O perfi l do egresso traçado para esse Curso é: 

“formação generalista, humanista, raciocínio crít ico e 

reflexivo, polít ico-social, legal e ético sendo um profissional 
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plenamente qualif icado para o exercício da Enfermagem. [...] 

acompanhando a evolução científ ica [...] atuar no campo específico da 

saúde sabendo integrá-la ao sistema como um todo, e considerando o 

cliente um ser complexo a quem deve ser tratado com humanidade. [...] 

o egresso do Curso em Enfermagem [...] atua nas áreas de assistência, 

ensino, administração e pesquisa”100. 

No final de 2005, ano que se l imitou para a participação dos 

sujeitos neste estudo, o Curso t inha como carga horária de formação 

teórico-prática do aluno 3.564 horas, desenvolvidas em quatro anos 

letivos, sendo 2.088 horas de formação teórica, e de 1.476 horas de 

prática profissional supervisionada100. Possuia uma Diretoria de Curso 

com: uma Diretora; uma Diretora Adjunta; uma Coordenadora de 

Estágios; uma Coordenadora da Clínica de Enfermagem e corpo 

docente incluindo aqueles das áreas básicas e específicas, e vinte e 

nove docentes de Enfermagem. 

 

3.2. Os sujeitos do estudo 

Visando atender às especif icidades da pesquisa qualitativa, 

que se preocupa com o aprofundamento e a abrangência da 

compreensão da realidade vivenciada pelos sujeitos do estudo e não 

com as generalizações, uti l izaram-se alguns critérios para 

inclusão101,102. 

Os sujeitos deste estudo são docentes/enfermeiros de 

instituições de saúde que desenvolveram o processo de ensino com 

graduandos na prática clínica, no ano de dois mil e cinco, no Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade, cenário deste estudo. Os 

docentes com essas características totalizaram 16 (dezesseis). 

Os docentes/enfermeiros de instituições de saúde que 

participaram deste estudo eram: todos do sexo feminino (10-100%); a 

maioria encontrava-se na faixa etária entre 43 a 48 anos (7-70%) e 
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6(60%) eram casadas. O tempo de trabalho destes na Universidade, 

cenário do estudo, era de dois anos e meio a quatro anos e meio 

4(40%); de cinco a dez anos 3(30%); de dez anos e meio a doze anos 

3(30%). Quanto ao tempo de graduação a maioria tem entre dezenove 

a vinte e cinco anos - 8(80%), sendo que, igual número de 

docentes/enfermeiros possuem a especialização como o maior grau 

acadêmico alcançado. 

Deve-se colocar que a pesquisa qualitativa não se baseia no 

critério numérico para garantir sua representatividade. A amostragem 

ideal é aquela que possibil i ta abranger a totalidade do problema 

investigado em suas múlt iplas dimensões101,102. Assim, o que importa 

não é o número de sujeitos, mas sim, a qualidade das informações 

obtidas através dos mesmos. Sendo assim, o número de sujeitos desta 

pesquisa são dez, determinado pela saturação das informações 

obtidas. 

 

3.3. Referencial teórico-metodológico 

Buscando conhecer os referenciais teóricos de Enfermagem 

que fundamentam a prática docente dos enfermeiros de instituições de 

saúde, vinculados ao processo de ensino de graduandos de 

Enfermagem, propôs-se neste estudo uma abordagem qualitativa com 

orientação metodológica baseada em Minayo101,102. 

A pesquisa qualitativa é a que reune o signif icado e a 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais101. 

Considera-se que a pesquisa qualitativa é a mais pertinente 

para esse estudo, uma vez que ela não se preocupa em quantif icar, 

mas em explicar o signif icado, sua essência, através da vivência, e da 

explicação do senso comum, sendo o homem um ator social, isto é, 

responde pela sua própria existência. Esse homem tem uma inter-
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relação com a realidade social, gerando signif icados dentro das 

representações sociais desse ator social conforme a sua visão do 

mundo101. 

A pesquisa qualitativa explica a natureza, a essência, o 

signif icado, dados pelas pessoas, as quais têm crenças, valores, 

atitudes e hábitos; por isso, na Enfermagem, torna-se importante na 

descoberta da natureza e dos tr ibutos essenciais para assistir o cl iente 

com qualidade102,103 ,104 ,105. 

Segundo Minayo102, na pesquisa qualitativa o universo de 

signif icados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 

Na abordagem qualitat iva, há necessidade de investigar o que 

se busca conhecer e observar atentamente através de uma 

aproximação e conhecimento com a realidade, as quais se obtêm com o 

trabalho de campo. Essa aproximação e conhecimento com a realidade 

só se concretizam com vontade e identif icação com o tema a ser 

estudado. O trabalho de campo só é efetivo se o pesquisador buscar 

uma interação com os atores sociais, os sujeitos do estudo, através do 

conhecimento gradual e respeitando a autonomia dos mesmos, 

apresentando a finalidade e outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa101,106. 

Os estudiosos que uti l izam essa abordagem têm uma 

construção científ ica alicerçada na subjetividade, sendo esta uma parte 

da estrutura social, uma vez que a realidade vai além dos nossos 

sentidos107. 

Deve-se levar em conta que para buscar a interação com os 

atores sociais não é possível julgar-se o único conhecedor do assunto, 

pois isso impossibil i ta o entendimento das falas dos sujeitos106. 



 57

Ainda, na pesquisa qualitativa a objetividade inexiste, 

contrapondo-se ao Posit ivismo, mas há a objetivação, ou seja, o 

processo de construção que reconhece a complexidade do objetivo 

direciona à realidade através do rigor no uso de instrumental teórico e 

técnico adequado101,107. 

Segundo Minayo101 a pesquisa qualitativa segue um caminho 

com início na fase exploratória, seguida pela fase de trabalho de 

campo e da fase de análise ou tratamento do material. 

A fase exploratória da pesquisa, a mais importante, 

compreende a escolha do que será investigado, da delimitação do 

problema, da definição do objeto e dos objetivos, da construção do 

marco teórico conceitual, dos instrumentos de coleta de dados e da 

exploração do campo101. 

A escolha do tema surge de interesses e circunstâncias 

socialmente condicionadas, encontrando suas razões e seus objetivos 

nos resultados da inserção no real. O problema surge da experiência 

de vida. O objetivo se une a descobertas anteriores e a indagações 

provenientes de múlt iplos interesses. O marco teórico conceitual 

estabelece os principais conceitos, categorias e noções com as quais 

se vai trabalhar101.  

Na etapa de construção dos instrumentos de coleta de dados 

insere-se a entrevista, guia que facil i ta, amplia e aprofunda a 

comunicação. Das poucas questões que devem existir em um roteiro de 

entrevista, cada uma deve: delinear, dar forma e conteúdo ao objeto da 

pesquisa; permitir a comunicação e contribuir para emergir a visão, os 

juízos e as relevâncias em relação aos fatos e as relações que 

compõem o objeto, na interpretação dos interlocutores101. 

A exploração do campo escolhe o espaço, o grupo, os critérios 

de amostragem e a estratégia de entrada em campo. A estratégia da 

entrada em campo deve responder à como apresentar a pesquisa e o 

pesquisador; a quem, através de quem, com quem estabelecer os 
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contatos; após deve-se contatar os sujeitos da pesquisa e agendar 

data, hora e local para a realização da entrevista; terminando essa fase 

exploratória com a entrada em campo, início da entrevista101. 

Neste estudo, o tema, o problema e o objetivo emergiram do 

interesse e indagações surgidas durante a vida profissional do 

pesquisador. Buscou-se fazer uma formulação de uma idéia geral das 

teorias de Enfermagem e daquelas que se mostraram fundamentando a 

prática docente dos enfermeiros de instituições de saúde. 

Neste estudo foi uti l izada, como instrumento de coleta de 

dados (Anexo – 1), a entrevista, que visou conhecer o ponto de vista 

dos sujeitos da pesquisa, docentes/enfermeiros de instituições de 

saúde, no que tange ao previsto no objetivo; colocou-se apenas uma 

questão norteadora por acreditar ser possível a emersão dos 

referenciais teóricos de Enfermagem que fundamentam a prática 

docente dos sujeitos da pesquisa, vinculados ao processo de ensino de 

graduandos de Enfermagem em uma Instituição privada, cenário deste 

estudo. Isso só foi possível após realizar-se um pré-teste para 

adequação da l inguagem da questão e do uso do gravador, uma vez 

que o mesmo foi uti l izado para gravar as falas dos sujeitos. 

Participaram do mesmo três docentes/enfermeiras não incluídas no 

estudo. Após o pré-teste, foram feitas as modificações a f im de 

adequar a questão e torná-la mais objetiva. 

A estratégia para entrada em campo obedeceu aos 

procedimentos éticos antes e durante o contato com os 

docentes/enfermeiros de instituições de saúde; agendando-se data, 

hora e local para a entrevista gravada com os que concordaram em 

participar. 

A fase de trabalho de campo inicia-se com a entrada no 

espaço que abrange empiricamente o objeto da investigação. Nesta 

fase é essencial a interação do pesquisador com os sujeitos da 

pesquisa, na realização da entrevista, com diferentes abordagens101. 
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A entrevista usa a comunicação verbal para colher 

informações sobre o tema. São várias as formas de entrevista, que 

podem ser resumidas em estruturadas e não estruturadas, mas entre 

essas duas formas há outras formas que dependem de serem mais ou 

menos dirigidas101, como a semi-estruturada uti l izada neste estudo.  

A entrevista tem na fala dos sujeitos o seu privi légio, pois 

possibil i ta através da interação revelar as estruturas, os valores, as 

normas, os símbolos e as representações de um determinado grupo 

dentro de um contexto histórico, social, econômico e cultural101. 

A coleta de dados na pesquisa qualitativa é um processo de 

interação com os sujeitos em relação às suas experiências, mas sem 

perder as qualidades a serem estudadas; essas qualidades aparecem 

ao desenvolverem-se as perspectivas em relação ao que se pretende 

fazer. Essas perspectivas podem ser de: primeira e segunda ordem e 

de contextualização. A perspectiva de primeira ordem busca “o que” o 

ator social percebe; a de segunda ordem, “o que” ele pensa sobre o 

mundo em que vive; a de contextualização procura “como” o sujeito 

relaciona-se com esse mundo em que vive108. 

Nesta pesquisa, pode-se dizer que a perspectiva é de 

primeira, segunda ordem e de contextualização pois se levantou “o 

que” e “como” percebem e pensam os sujeitos em relação à sua prática 

docente fundamentada nos referenciais teóricos de Enfermagem. 

A coleta de dados realizou-se por meio de entrevista semi-

estruturada, não-diretiva, gravada e os dados coletados foram 

transcritos em fichas, de forma estruturada para análise objetiva 

conforme proposta de Minayo101; Gil109 e Mereghi110.  

A entrevista na pesquisa qualitativa não é meramente uma 

coleta de dados, ela é uma interação, sendo assim, confl it iva e com 

dif iculdades, dependendo da relação social do entrevistador com o 

sujeito pode ocorrer transmissão da mensagem diferente do esperado. 

A entrevista é uma relação diferente entre entrevistador e entrevistado, 
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pois, o primeiro é quem tem o poder de conhecer o tema, o objeto e o 

objetivo, iniciar e dirigir a entrevista; o segundo pode revelar ou 

esconder seus pensamentos. Devido a isso, durante a entrevista, é 

importante certif icar-se da veracidade das informações pela reflexão 

dessa relação: prática, gestos e fala durante a exposição do tema pelo 

ator social. Isso também é superado pela inter-relação que engloba o 

afeto, o contexto diário e as experiências vivenciadas101. 

A entrevista deve proporcionar ao entrevistado sensação de 

bem estar, e o entrevistador deve respeitá-lo, lembrando que ele tem 

sentimentos, afetos, fragil idades e uma história de vida única, devido a 

isso é necessário o entrevistador ser atencioso e mostrar atenção111. 

A entrevista uti l iza questionamentos verbais ao sujeito da 

pesquisa, como meio para obter informações objetivas e subjetivas da 

fala dos mesmos, individualmente, como neste estudo. A entrevista é 

uma técnica eficiente que possibil i ta o alcance, em profundidade 

dessas informações sobre os diversos aspectos da vida social102 ,109 ,112. 

A entrevista semi-estruturada parte da elaboração do roteiro 

orientador, enumerando as questões elaboradas pelo pesquisador a 

partir do objeto a ser investigado, indo para a forma mais abrangente 

do tema, não cerceando as falas dos sujeitos. É estabelecida uma 

relação livre, aberta e informal dentro das l imitações das relações 

sociais entrevistador e entrevistado, introduzindo questões que visam a 

abrir o campo de explanação do sujeito ou a aprofundar o nível de 

informações ou opiniões101. 

A entrevista semi-estruturada orienta-se neste estudo por 

pautas, isto é, por pontos de interesse do entrevistador ao explorar o 

tema. Assim, neste estudo, as pautas guardam relação entre si, o 

entrevistado fala l ivremente durante as pautas sofrendo discretamente 

intervenção do entrevistador quando se afasta dela109. 

A entrevista não-diretiva é uti l izada para investigação na 

pesquisa qualitativa; esse tipo de entrevista explora o conteúdo através 



 61

das verbalizações contendo o uso de estereótipos e influência dos 

grupos sociais a qual os sujeitos pertencem113 como foi feito neste 

estudo.  

Durante a gravação da entrevista, o entrevistador parte de um 

ponto, e no decorrer da mesma ele torna-se um indivíduo atento que 

estimula o sujeito a explorar o seu próprio universo. O conjunto das 

entrevistas selecionadas, corpus, ao ser analisado levanta as 

verbalizações, após o todo é analisado em referência aos dados 

básicos do sujeito113. 

O gravador como instrumento da técnica de pesquisa pode 

causar inibição do sujeito; às vezes esse assume uma outra pessoa 

que ele pensa ser quem o entrevistador quer ouvir111. Houve neste 

estudo a sua adequação com o pré-teste. 

Os achados do estudo qualitativo são únicos para um 

determinado estudo e não é objetivo do pesquisador generalizá-lo para 

a população. Contudo, a compreensão do signif icado, numa situação 

particular é úti l  para a compreensão dos fenômenos similares em 

situações similares. A pesquisa qualitativa, não se preocupa com as 

generalizações, mas, com o aprofundamento e a abrangência da 

compreensão da realidade vivenciada pelos sujeitos114. 

Após a fase de trabalho de campo segue-se, na pesquisa 

qualitativa, a fase de análise ou tratamento do material, a qual leva a 

organizar os dados coletados para lhes dar signif icado, com 

interpretação individualizada numa estrutura que descreve o fenômeno 

estudado, apesar que a análise numa pesquisa qualitativa inicia na 

fase da coleta dos dados. Essa fase da pesquisa procura articular o 

contexto cultural da qual faz parte, estabelecendo uma compreensão 

dos dados coletados, confirmando ou não os pressupostos da pesquisa 

e/ou respondendo às questões formuladas, e ampliando o 

conhecimento sobre o assunto pesquisado114. 

Na análise dos dados recolhidos no campo pode ocorrer erros 
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de compreensão; isso é mais freqüente quanto mais o pesquisador t iver 

famil iaridade com o objeto, apego aos métodos e técnicas, esquecendo 

os signif icados, dif iculdade com a abstração teórica e conceitos. Para 

que isso não ocorra é necessário: ultrapassar a incerteza, enriquecer a 

leitura e integrar as descobertas. A primeira necessidade busca a 

percepção da mensagem com a leitura l ivre de pré-conceitos; a 

segunda, exige a compreensão dos signif icados das falas; a terceira, 

insere a mensagem transmitida no contexto social101. 

Entre os estudiosos existem diferentes métodos de análise do 

material coletado na pesquisa qualitativa. A análise hermenêutica por 

ser uma metodologia de abordagem da comunicação afasta o 

formalismo de outros métodos de análises. Em uma comunicação o 

mais importante é a sua expressão no contexto em que se sucede, isto 

é, através das palavras dentro da mensagem pode-se fazer uma 

análise101. 

Na pesquisa qualitativa, a análise vai além da descrição do 

conteúdo expresso na mensagem, atinge uma interpretação mais 

profunda, uma auto-compreensão, mediante a inferência101. Na análise 

deste estudo, busquei a hermenêutica para a compreensão dos dados 

coletados. 

A análise hermenêutica explica e interpreta um 

pensamento115. Buscando-se a origem desta palavra remonta-se ao que 

Caprara116 escreve:  

“O termo hermenêutica na f i losofia grega expressa a arte de 

interpretar. Com o passar do tempo adquiriu um signif icado mais amplo, 

indicando, no âmbito f i losófico, diversas formas de teoria da 

interpretação, entre as quais o existencialismo, a fenomenologia e a 

própria hermenêutica, que constituem diversas formas de expressão da 

fi losofia continental. Os fi lósofos que pertencem a esta l inha de 

pensamento se ocupam da existência humana, não do ponto de vista da 

observação, mas da reflexão fi losófica”p.925
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A hermenêutica trata os dados trazendo o contexto no 

cotidiano diário, analisa-os a partir da sua intersubjetividade, 

orientando-se pelo consenso entre os sujeitos da pesquisa e o 

pesquisador, em um único movimento de compreensão, buscando o 

sentido da visão de mundo do entrevistado com racionalidade, sem 

dúvidas, entendendo as razões da  sua elaboração, ante a expectativa 

do sujeito estar compart i lhando a sua exposição101. 

A hermenêutica é a arte do compreender e do tornar 

intel igível. Os meios de uma l inguagem natural em princípio são 

suficientes para esclarecer o sentido de qualquer contexto simbólico, 

por mais estranho e inacessível que possa ser em um primeiro 

momento. Torna consciente a l inguagem expressa na fala dos atores 

sociais. Essa l inguagem não é fechada, permitindo quaisquer 

comentários através da reflexão dessa experiência comunicativa. A 

hermenêutica na interpretação dos resultados assegura a compreensão 

pela reflexão sobre o efetivo contexto histórico do sujeito com o seu 

objeto; acesso aos dados com respeito ao ator social durante sua 

comunicação; entendimento da interpretação dessa comunicação como 

um processo sucessivo; tradução da comunicação verbal com 

conseqüências importantes para a l inguagem do mundo social115. 

A hermenêutica avalia a capacidade de interpretação dos 

sujeitos com capacidade  de l inguagem e de ação; preocupa-se com a 

interpretação necessária dos problemas da vida. É necessário fazer a 

interpretação explorando ou deduzindo as definições dentro do texto 

transmitido, a partir da vivência do pesquisador. A interpretação de um 

texto compreende a signif icação do mesmo, descobrindo por que o 

sujeito apresenta afirmações verdadeiras para ele, reconhece como 

corretos certos valores e normas115. 

A busca do signif icado expresso pela fala dos atores sociais 

pode ser compreendida a partir da arte da comunicação, tornando-a 

clara mesmo que obscura, vencendo a capacidade e habil idade de 

interpretação desses, na tentativa de convencer115. 
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O uso da reflexão e objetividade, da criatividade e integração 

são necessários para entender a l inguagem expressa pelos sujeitos 

mesmo que esses não tenham facil idade de comunicar-se115.  

Neste estudo, a análise uti l izando a hermenêutica busca a 

interpretação das respostas expressas nas entrevistas gravadas com 

os sujeitos pela reflexão, conduzindo ao entendimento dessas 

respostas, em relação a prática docente dos enfermeiros da instituição 

de saúde e sua fundamentação nos referenciais teóricos de 

Enfermagem. 

A hermenêutica tem como fundamento as operações da 

compreensão em sua relação com a interpretação dos textos, 

procurando, primeiramente, compreendê-los, buscando o signif icado 

das palavras dos sujeitos. A compreensão do texto depende da sua 

estrutura, revelando a representação dos sentidos dos seus 

enunciados, na intenção manifestada por ele117.  

Para Minayo101 a hermenêutica trás a compreensão do texto 

nele mesmo. Difere-se do saber técnico que quer fazer da compreensão 

um conjunto de regras discipl inadoras da expressão. Distingue-se da 

l ingüística, cujo principal objeto é a reconstrução do sistema abstrato 

de regras de uma l inguagem natural. A hermenêutica se apóia na 

reflexão histórica, ou seja, no intérprete e no seu objeto como 

momentos do mesmo contexto. Esse contexto objetivo se apresenta por 

uma l inguagem transmitida pela tradição na qual vivemos, repudiando o 

objetivismo que estabelece uma conexão ingênua entre os enunciados 

teóricos e os dados fatuais, opondo-se também ao idealismo fi losófico 

ou teológico que coloca a verdade em algum lugar fora da práxis. 

A hermenêutica é a teoria das operações de compreensão, em 

sua relação com a interpretação dos textos na proposta f i losófica. 

Refere-se a arte de interpretar textos e sobretudo à comunicação 

humana. Constata que a realidade social, e nela a comunicação 

humana, tem dimensões variadas, atentando não só para o que se diz 
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mas para o que não se diz. A hermenêutica procura o sentido oculto 

dos textos, considerando os antecedentes, a cultura que o gerou, a 

maneira particular de ser e a circunstância momentânea. Não se lê os 

textos, os mesmos devem ser interpretados, pois nada se compreende 

sem interpretar. A hermenêutica busca a compreensão do sentido que 

ocorre na comunicação entre os seres humanos. Ela considera a 

l inguagem como o núcleo central da comunicação, o homem como ser 

f inito e histórico que se complementa na comunicação. A compreensão 

dessa comunicação também é finita, ocupando um ponto no tempo e no 

espaço118. 

A hermenêutica transporta o contexto histórico e social e as 

condições do cotidiano para o primeiro plano, clareando a realidade 

desse mundo vivido pelos atores sociais e compreendido por 

estranhamento do seu signif icado pelo pesquisador118. 

A hermenêutica é a arte de encontrar a fala no discurso, que 

pode ser interpretada de várias formas, tornando possível a 

interpretação das falas dos sujeitos, buscando a signif icação destas, 

permitindo a compreensão, ou seja, o que se quer compreender108. 

Uti l iza-se da l ingüística da fala, buscando o signif icado 

expresso pelo sujeito, através de elementos signif icativos, mas, não 

objetivos, contidos nas frases; sem uma síntese final, mas, 

aproximando-se da essência. A importância está em compreender a 

fala dos sujeitos interpretando-a de várias formas, sem querer explicar, 

dar opiniões e julgar108. 

A hermenêutica traz para a análise ou tratamento dos dados 

as condições do cotidiano da vida, analisa a realidade a partir da 

sustentação da intersubjetividade de uma intenção possível como 

essência orientadora da ação. A compreensão do sentido orienta-se por 

um possível consenso entre o sujeito (agente) e o pesquisador (que 

busca compreender). Assim, a hermenêutica possibil i ta a compreensão 

do texto como uma representação social de uma realidade que se 
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manifesta e se oculta na comunicação101,119.  

Neste estudo, o processo de análise das falas dos sujeitos 

com a uti l ização da hermenêutica seguiu os passos propostos por 

Leopardi108 e Martinez120: 

1. transcrição das entrevistas gravadas e leitura exaustivas 

das falas; 

2. classif icação das falas transcritas em quadros, após leitura 

rigorosa e crít ica, estabelecendo categorias; 

3. reordenação das falas procurando em cada uma delas 

propriedades específicas que caracterizam as categorias 

relacionadas às escolas de pensamento; 

4. reclassif icação de todo o material obtido agrupando 

categorias equivalentes, segundo as escolas de pensamento 

relacionadas aos domínios: visão, foco, meta, problema e 

terapêutica de Enfermagem, de forma a reter todas as 

características presentes, relevantes para apreensão do 

objeto em estudo5; 

5. realização de análise reflexiva e relacional entre os dados 

empíricos obtidos e o referencial adotado. 

Nascimento119 refere que, a análise dos dados exige que se 

retorne várias vezes ao texto das entrevistas transcritas, para que a 

sustentação teórica possa enriquecer a análise das categorias que 

emergirem. 

 

3.4. Os procedimentos éticos do estudo 

A ética que permeia a realização deste estudo não restringe-

se apenas a normas, preocupa-se com o respeito ao sujeito como 

cidadão e como ser social. Respeita-se a individualidade, a integridade 
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e a dignidade do docente/enfermeiro de instituição de saúde, como ser 

humano. Este estudo embasa-se nos princípios de autonomia, 

beneficiência e justiça ou eqüidade121. 

O Princípio de Autonomia refere-se ao respeito ao sujeito 

quanto a l iberdade e a ação de escolha consciente e, a 

autodeterminação em part icipar do estudo/pesquisa. O Princípio de 

Beneficiência prevê a maximização dos benefícios e a redução de 

riscos atuais e potenciais. O Princípio de Justiça determina tratamento 

igual para todos os sujeitos durante o estudo/pesquisa, devido a 

diferença entre o poder do estudioso/pesquisador que conhece o tema 

e o sujeito que o desconhece122,123,124. 

Antes de iniciar a coleta dos dados deste estudo submeteu-se 

o projeto à aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da 

instituição de ensino (Anexo – 2), cenário do estudo, sendo analisado e 

aprovado pelo CEP (Anexo – 3) dando seu parecer segundo normas 

éticas, em relação à observância à legislação que regulamenta a 

pesquisa em seres humanos, Resolução/MS nº 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde121. 

Esta etapa foi antecedida pela solicitação e autorização da 

realização do estudo pela Diretora do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Instituição (Anexo – 4), cenário deste estudo. 

O sujeito da pesquisa, docente/enfermeiros de instituições de 

saúde, foi informado sobre os objetivos deste estudo e a importância 

da entrevista ser gravada. Após esclarecimento e sua concordância 

quanto à participação neste estudo e permissão para a gravação da 

entrevista, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo – 5), assegurando-lhe o sigilo do depoimento; o 

direito de l iberdade para interromper a participação a qualquer 

momento; sem sofrer nenhuma penalização ou prejuízo e o acesso às 

informações sobre procedimentos, r iscos e benefícios sempre que tiver 

dúvidas. 
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Solicitou-se o consentimento, através deste termo, para que 

os dados coletados fossem divulgados em pesquisa e art igo científ ico, 

mantendo o anonimato. 

Garantindo o anonimato dos sujeitos participantes deste 

estudo, os mesmos foram identif icados de acordo com a seqüência das 

entrevistas, pois a entrevista semi-estruturada permite o desvelar de 

sentimentos, percepções, crenças, valores e comportamentos121. 

A atenção, o respeito, a l iberdade de resposta e a proximidade 

do entrevistador em relação ao sujeito assegurou a veracidade das 

informações durante a entrevista gravada. 

O ambiente escolhido pelo sujeito e a não famil iaridade com a 

exposição ao gravador durante a entrevista foram limitadores para a 

exposição das idéias, devido a dif icultar a privacidade do mesmo. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 

Com o estudo e a análise do conhecimento na Enfermagem, os 

estudiosos buscaram esclarecer o lugar e a função da sua prática em 

relação às suas perspectivas profissionais(4).  Afaf Ibrahim Meleis(5), 

como um desses estudiosos vem uti l izando critérios precisos, 

principalmente na categorização dos conhecimentos por meio da 

análise das teorias de Enfermagem.  

Neste estudo, como caminho metodológico de análise dos 

aspectos de identif icação dos referenciais teóricos de Enfermagem que 

fundamentam a prática docente dos enfermeiros de instituição de 

saúde, vinculados ao processo de ensino de graduandos de 

Enfermagem em uma Inst ituição privada, elegeu-se a análise proposta 

por Meleis5. Segundo características específicas neste referencial de 

análise as teorias seguem três escolas de pensamento com diferentes 

abordagens, em relação às seguintes dimensões: das necessidades, da 

interação e dos resultados, nos domínios da visão, foco, meta, 

problema e terapêutica de Enfermagem. 

Na escola de pensamento das necessidades de Enfermagem 

estão as teorias que respondem à questão: O que os enfermeiros 

fazem? Quais suas funções? Quais os papéis que o enfermeiro 

desempenha? A escola das necessidades tem uma preocupação em 

descrever as funções e papéis do enfermeiro4,5.  

As teóricas da escola de pensamento da interação de 

Enfermagem, além de responderem à questão – “o que” os enfermeiros 

fazem? preocupam-se em – “como” fazem o que fazem? Essas teóricas 

visualizam a Enfermagem como um processo de interação, focalizando 

a relação cliente-enfermeiro4,5. 
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Na escola de pensamento de resultados de Enfermagem, a 

questão que as teóricas procuram responder é - “porquê” fazem o 

cuidado de Enfermagem? sem desprezar “o que” e “como” das outras 

escolas de pensamento. As teóricas dessa escola têm como visão 

manter/estabil izar a energia para o alcance da harmonia entre ser 

humano-ambiente4,5. 

Neste estudo foram estabelecidas categorias entendendo-as 

como elementos ou aspectos com características comuns ou que se 

relacionam entre si para análise das falas dos sujeitos com o objetivo 

de identif icar os referenciais teóricos de Enfermagem que fundamentam 

a prática docente do enfermeiro de instituições de saúde, segundo três 

escolas de pensamento proposto por Meleis5. As categorias neste 

estudo foram determinadas antes do trabalho de campo, portanto com 

conceitos mais gerais e mais abstratos, levando-se em conta a mútua 

exclusividade, ou seja, cada resposta do sujeito em cada etapa da 

entrevista foi incluída em apenas uma categoria114. 

As categorias conduziram à identif icação dos referenciais 

teóricos de Enfermagem, uti l izados na prática docente exercida pelos 

enfermeiros de instituições de saúde, vinculados ao processo de ensino 

no Curso de Graduação em Enfermagem. A leitura exaustiva do 

material transcrito possibil i tou a compreensão das questões: “o que”, 

“como” e “por que” percebem/pensam a prát ica de Enfermagem, 

segundo as categorias, nos domínios: visões, focos, metas, problemas 

e terapêuticas da Enfermagem, das três escolas de pensamento de 

Meleis5. 

A explicitação das categorias em esquemas, teve como 

propósito facil itar o entendimento das respostas expressas nas 

entrevistas gravadas com os sujeitos, uti l izando a hermenêutica, 

conforme os passos propostos já referidos neste estudo. 
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Categoria  relacionada à escola de pensamento das 
necessidades segundo o referencial de Meleis. 

Domínios  Sobre “o que” percebem/pensam 

Visão da 
Enfermagem  

S2- “Enfermagem é uma profissão [ . . . . ]  uti l iza de 

recursos para cuidar do outro, para cuidar de alguém 

que dependa de cuidado especial, seja ele físico ou 

psicológico [....] é a arte de cuidar” 

S3- “Enfermagem como uma dedicação exclusiva ao 

paciente”  

S7- “Enfermagem é uma profissão que está agregada à 

área da saúde, que entende o indivíduo como um todo, 

que busca os cuidados [ . . . . ]  como prevenção [....]  tem 

uma ampla visão, que age tanto na parte psicológica, 

na parte social, na parte curativa, preventiva .”  

S8- “Enfermagem [ . . . . ]  mais complexo que o cuidado, 

necessita de conhecimentos científ icos, 

aperfeiçoamento de técnicas e estar em constante 

mudança para desenvolver habil idades”  
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Categoria  relacionada à escola de pensamento das 
necessidades segundo o referencial de Meleis.  

Domínios  Sobre “o que” percebem/pensam 

Foco da 
Enfermagem 

S2- “o cuidado em diversas formas [ . . . . ]  não desvincular 

o cuidado físico do psicológico  [ . . . . ]  essa pessoa tem 

sentimentos, tem necessidades [....] doença física afeta 

[....]  a parte social dessa pessoa” 

S3- “A necessidade do paciente, o que ele precisa no 

momento, as queixas [....] ver o paciente como um 

todo” 

S5- “O paciente [ . . . . ]  não consigo ver assistência 

compartimentada  [ . . . . ]  pensar na questão clínica, na 

questão mental, na questão social  [ . . . . ]  existem 

situações que são necessárias a gente estar vendo o 

espiritual, o contexto famil iar, o ambiente hospitalar, a 

situação onde ele vai estar inserido” 

S6- “O cuidado  [ . . . . ]  permitir, adequar, propiciar, dar 

assistência e, a fazer o indivíduo aprender” 

S7- “o cliente  [....] fundamentar mais para [....] ter mais 

autonomia e conhecimento”  

S8- “O ser humano; ver o cl iente/o paciente na sua 

íntegra; respeitando seus princípios” 

S10- “promover o autocuidado” 
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Categoria  relacionada à escola de pensamento das 
necessidades segundo o referencial de Meleis.  

Domínios  Sobre “o que” percebem/pensam 

Meta da 
Enfermagem 

S1- “é restabelecer a saúde, é fazer com que o 

paciente volte à sua vida, a sua atividade normal [....]  

de volta para o seu convívio” 

S2- “fazer todo o cuidado, fazer o planejamento,  [ . . . . ]  o 

ensino  [ . . . . ]  a pesquisa [ . . . . ]  para avançar na profissão 

[ . . . . ]  inovando e criando coisas para melhorar a 

assistência  [ . . . . ]  em busca sempre de recursos, de 

novas tecnologias, de novas formas para poder exercer 

uma ação mais efetiva com o paciente no ato de cuidar”

S3- “atender as necessidades que o paciente tem” 

S5- “concretizar todo o plano de assistência que você 

fez para ele  [ . . . . ]  é quando eu consigo realizar [....] 

tudo aquilo que eu planejei  [ . . . . ]  ver o paciente 

satisfeito com as suas habil idades recuperadas e, de 

volta para a sociedade com as mesmas características 

que ele t inha” 

S7- “cuidar  [....] com mais conhecimentos” 

S8- “darmos assistência para melhora do 

cl iente/paciente, mesmo que ele não aceite de 

momento, mas para pelo menos dar orientações”  
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Categoria  relacionada à escola de pensamento das 
necessidades segundo o referencial de Meleis.  

Domínios  Sobre “o que” percebem/pensam 

Problema da 
Enfermagem 

S2- “é a falta de planejamento, [....]  conhecimento das 

pessoas de como fazer melhor esse cuidado, de como 

planejar e executar a supervisão [ . . . . ]  prestar 

assistência, não só fazer e prescrever o cuidado, mas 

ele ir e assistir” 

S3- “ levantar aspectos da parte psicológica; a parte da 

necessidade de assistência, a queixa, ouvir o paciente” 

S5- “Aspectos sociais, biológicos, espiritual, 

psicológico [....] sócio-econômico e cultural” 

S6- “dif iculdade de identif icar as suas necessidades 

afetadas e, a partir dai, montar uma planilha de 

cuidados” 

S7- “não fazemos  [ . . . . ]  exame físico [ . . . . ]com 

dif iculdade de processar as informações” 

S8- “em primeiro lugar observar o paciente, confortá-lo, 

para que ele exponha seus problemas, para depois o 

profissional ver quais as condutas a serem tomadas 

dentro de sua prioridade, e em seguida as outras 

coisas que o paciente vai necessitar” 
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Categoria  relacionada à escola de pensamento das 
necessidades segundo o referencial de Meleis.  

Domínios  Sobre “o que” percebem/pensam 

Terapêutica 
da 
Enfermagem 

S3- “atingir as necessidades” 

S5- “uma assistência espiritual, psicológica, voltada ao 

que precisa” 

S6- “ver as necessidades do indivíduo, montar um 

plano de cuidados [....]  e executar” 

S8- “conforme diagnóstico médico, mas, individualizá-lo 

conforme a sua necessidade” 

S10- “Assistência de Enfermagem tem que constar 

obrigatoriamente de um histórico, tem que constar de 

um exame físico, de acordo com o público alvo a ser 

atingido, tem que constar de diagnóstico de 

Enfermagem, a prescrição de Enfermagem e a evolução 

de Enfermagem” 
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Ao analisar as categorias da Escola de Pensamento das 

Necessidades, a partir da questão sobre “o que” os enfermeiros 

percebem/pensam, emergiu como tendência a descrição das funções e 

papéis que desempenham, voltada às necessidades dos clientes, 

considerando o fazer como cuidado na forma de satisfação das 

necessidades dos mesmos, principalmente as necessidades 

fisiológicas. Quanto às suas funções decidem “o que fazer” para 

satisfazer as necessidades do cliente. 

Nesta categoria entende-se haver uma focalização da atenção 

ao ser humano em seu conjunto de necessidades que devem ser 

satisfeitas, podendo-se reafirmar que se ajustam à escola de 

pensamento das necessidades, segundo a análise de Meleis(5). 

Em relação aos domínios, emerge das categorias da escola 

das necessidades, a visão da Enfermagem como sendo: 

uma profissão com dedicação exclusiva que está agregada a 

área da saúde, arte de cuidar que uti l iza recursos e conhecimentos 

científ icos para cuidados preventivos/curativos aos indivíduos de forma 

holística nos aspectos físicos, psicológicos, social e espiritual .  

Enfatiza-se aqui, a Teoria das “Necessidades Humanas 

Básicas” de Horta19, inserida nesta escola de pensamento, podendo-se 

ter como interpretação a preocupação com a prof issão, encontrada na 

proposição desta teoria. Sendo assim, as funções do enfermeiro podem 

ser consideradas em três áreas específicas: da assistência, no 

atendimento ao ser humano em suas necessidades básicas; de 

colaboração na equipe de saúde, com atividades que abrangem os 

aspectos de manutenção, promoção e recuperação da saúde; social, 

atuação como um profissional a serviço da sociedade, na pesquisa, no 

ensino, na administração e na responsabil idade legal19. 

Vall, Lemos e Janebro37, em estudo uti l izando este referencial, 

chegaram à seguinte afirmação: o enfermeiro é responsável pela 
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assistência ao ser humano no atendimento de suas necessidades 

básicas, visando torná-lo independente, valorizando o ser humano 

como um todo, buscando prestar cuidados preventivos, curativos e de 

reabil itação, tornando o cl iente/paciente participante ativo no seu 

autocuidado. 

Assim, o enfermeiro aparece na iminência ou na 

transcendência da ação de Enfermagem que é rotineira, cotidiana, mas 

não fica a ela l imitada19. Transcendência, ou segundo Huf125, 

autotranscedência, vai além da obrigação de fazer, compromete-se em 

comparti lhar a suas experiências com o ser humano que está sob seus 

cuidados. Na autotranscendência, o indivíduo se orienta sempre para o 

mundo exterior e, dentro deste mundo, procura alcançar o seu sentido 

de vida. 

Em relação ao domínio - foco  da Enfermagem, nesta categoria 

f icou expresso como sendo: 

o cuidado físico, psicológico, social e espiritual; atenção à 

necessidade global do cl iente respeitando seus princípios, permitindo 

adequar, propiciar e promover o autocuidado.  

Uti l izando-se a hermenêutica, pode-se interpretar esse texto 

em relação a este domínio, tendo como signif icado o cuidado expresso 

pelos sujeitos, docentes enfermeiros de instituições de saúde. 

O cuidado é um modo essencial, um jeito único de estruturar-

se e dar-se a conhecer como ser humano; uma atitude do enfermeiro 

que gera muitas ações e revela a sua própria profissão, preocupação, 

responsabil idade e envolvimento afetivo com o cliente126. 

O cuidado inclui como elemento íntimo a relação entre os 

seres humanos, estando presente na vida humana, no seu processo de 

vida, como condição natural e social do pré-conceber, nascer, crescer, 

desenvolver, envelhecer, morrer  e transcender. A Enfermagem ao 

envolver-se com o processo da vida humana desenvolve o cuidado 
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como atividade para manter a saúde ou tratar o cl iente e sua família, 

estabelecendo um elo entre os cuidadores e os que são cuidados127. 

A Enfermagem é a ciência do cuidar, que está presente em 

todas as fases da vida do ser humano. Compreendida como ciência e 

arte de cuidar de outras pessoas. Há três níveis de cuidado: o 

psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual, os quais são 

imprescindíveis para avaliar as reais necessidades do cliente pelo 

enfermeiro e assim, traçar suas intervenções. Essas necessidades são 

diferentes de um para outro indivíduo, distanciando-se mais, quanto 

mais dist intas forem as faixas etárias19,40. 

Na Enfermagem, o ato de cuidar constitui a sua essência, pois 

abrange a interação enfermeiro-cliente, que possuem diferentes 

aspectos na dimensão do ser humano, tendo por objetivo o 

estabelecimento do atendimento integral e individualizado do indivíduo, 

nas dimensões interdependentes mas não isoladas, como as biológica, 

psicológica e espiritual125. 

O cuidado na Enfermagem é a ação do enfermeiro envolvendo 

movimentos do corpo; amor, ódio, alegria, tr isteza, esperança, 

desespero, energia e disponibil idade para agir, tocar e sentir o corpo, 

ouvindo e vendo tudo que envolve o cl iente; a ação que l iberta e 

revoluciona, rompendo com o preconizado, fazendo o enfermeiro sentir 

prazer em cuidar do cliente128. 

Enfim, pode-se interpretar das falas, em relação ao foco,  o 

conceito de Enfermagem de Horta19: 

a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de 

suas necessidades básicas, de torná-lo independente desta 

assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado; de 

recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros 

profissionais .  

Em relação ao domínio - meta  da Enfermagem, nesta 
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categoria, foi manifestado como sendo: 

restabelecer à saúde; voltar a vida normal, à atividade, ao 

convívio; planejar, executar o cuidado, o ensino e a pesquisa para uma 

ação mais efetiva com o cl iente/paciente; atendendo as suas 

necessidades. 

A compreensão do signif icado destas falas em relação à meta 

da Enfermagem leva ao conceito de assistir em Enfermagem como: 

fazer pelo cl iente/paciente, aquilo que ele não pode fazer por si 

mesmo; ajudá-lo quando parcialmente impossibil i tado de se autocuidar; 

orientá-lo ou supervisioná-lo no autocuidado19

O domínio - problema da Enfermagem, emerge desta 

categoria da escola de pensamento das necessidades, como: 

manifestação no conhecimento de como fazer melhor o 

cuidado nos aspectos biológicos, espiritual, psicológico, sócio-

econômico e cultural; na atenção às necessidades afetadas; na 

dif iculdade de processar as informações e comunicações.  

Aqui o problema de Enfermagem expressa na sua 

interpretação a falta do conhecimento. 

O conhecimento na Enfermagem vem da experiência, reflexão, 

autoconsciência que têm vários signif icados, isto é, a razão, a emoção, 

a consciência e a imaginação expressam-se diferentemente. O 

enfermeiro elaborou seu conhecimento ao longo dos tempos, atribuindo 

signif icados, vivenciando suas experiências, estruturando seus 

princípios e normas e os comunicando129.  

A organização desse conhecimento em teorias de Enfermagem 

favorece um saber próprio diferenciando-a de outras profissões da 

saúde; oferece um crescimento na visão sobre o que é Enfermagem, os 

papéis do enfermeiro, a assistência e sobre uma l inguagem comum 

sobre o recipiente dos cuidados de enfermagem: ser bio-psico-sócio-

espiritual; holístico; com necessidades que precisam ser atendidas; os 
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cuidados terão signif icado se sua unicidade e totalidade forem 

consideradas14,129. 

Segundo Horta19 a enfermagem vem acumulando um corpo de 

conhecimentos e técnicas empíricas através dos tempos e hoje 

desenvolve teorias relacionadas entre si que procuram explicar os fatos 

à luz do universo natural, desvelando o ser humano (indivíduo, família, 

comunidade), esta ciência tem como objeto assist ir o ser humano no 

atendimento de suas necessidades básicas, os entes da Enfermagem, 

descrevê-los, explicá-los, relacioná-los entre si. 

O dominío - terapêutica de Enfermagem emerge como 

montagem e execução de um plano de cuidados, incluindo 

assistência espiritual e psicológica.  

Interpretando-se o conteúdo em pauta estabeleceu-se o seu 

entendimento como intervenção. 

As falas, em relação a esse domínio, assentam-se nos 

princípios da teoria das Necessidades Humanas Básicas”: respeito e 

manutenção da unicidade, autenticidade e individualidade do ser 

humano, o cuidado de Enfermagem que se presta ao ser humano é 

preventivo, curativo e de reabil i tação, reconhecimento do ser humano 

como membro de uma família e de uma comunidade, como elemento 

participante ativo no seu autocuidado19.  

Segundo Bocchi, Menegin e Santi41 essa teoria desenvolve 

uma metodologia de trabalho fundamentado no método científ ico, o 

processo de enfermagem, uma dinâmica das ações sistematizadas e 

interrelacionadas, visando a operacionalização do módulo conceitual da 

assistência. Os passos deste processo são: o histórico de enfermagem, 

o diagnóstico, o plano assistencial, o plano de cuidados ou prescrição 

de enfermagem, a evolução e o prognóstico. 

Essas estudiosas ao uti l izarem este referencial teórico em 

estudo de campo com indivíduos lesados medulares afirmaram que 
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essa sistematização da assistência de enfermagem a esse 

cl iente/paciente constituiu-se num desafio aos cuidadores, visto que 

qualquer intervenção inapropriada poderia desencadear complicações 

neurológicas sérias e irreversíveis ao mesmo. Verif icaram, no entanto, 

que as intervenções de enfermagem atenderam às metas por elas 

elaboradas, as quais visavam manter a integridade da medula cervical, 

prevenindo qualquer outra complicação. Observaram que a uti l ização 

de uma estrutura conceitual como referencial teórico da assistência 

possibil i tou a organização dos seus pensamentos, observações e 

interpretações. Constituindo-se em estrutura sistemática e lógica às 

suas intervenções sobre a saúde do cl iente/paciente no ambiente 

hospitalar, direcionando-as às soluções dos problemas e 

proporcionando critérios para saberem quando estes estavam ou não 

resolvidos .   

Waidman e Elsen21, outras estudiosas que referenciaram essa 

teórica, escrevem que as necessidades humanas básicas são causadas 

por desequilíbrios gerados na relação do ser humano, agente de 

mudança, com o mundo; essas necessidades são caracterizadas por 

estados de tensão conscientes ou inconscientes, os quais levam o ser 

humano a buscar a satisfação das necessidades para manter seu 

equilíbrio. Destacam que as necessidades não atendidas ou atendidas 

inadequadamente trazem desconforto e que, se este for prolongado, 

pode provocar doença, seja esta de ordem física ou mental, sendo 

assim, a função dos profissionais da Enfermagem é assistir o ser 

humano em suas necessidades básicas. 
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Categoria  relacionada à escola de pensamento da 
interação segundo o referencial de Meleis.  

Domínios Sobre “como” percebem/pensam 

Visão da 
Enfermagem 

S1- “é a profissão que te leva a cuidar, a estar sempre 

próximo ao paciente”  

S6- “A Enfermagem é [ . . . . ]  cuidar das pessoas  [....] que 

precisa de cuidados interativos que não consegue fazer 

por si só e, a gente vai propiciar esses cuidados  [....] 

ajudando a ele a aprender como se cuidar, o 

autocuidado” 

Foco da 
Enfermagem  

S1- “cuidar próximo” 

Meta de 
Enfermagem 

S6- “centrada no cuidado,  estabelecer relações que 

propiciam o bem estar do indivíduo” 

Problema de 
Enfermagem 

S1- “é a distância que o enfermeiro está tendo, agora, 

do paciente” 
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Categoria  relacionada à escola de pensamento da 
interação segundo o referencial de Meleis.  

Domínios Sobre “como” percebem/pensam 

Terapêutica 
de 
Enfermagem 

S1- “deve ser bem próxima do paciente conhecendo, 

procurando  estabelecer até alguns vínculos  [....] 

aproximar a família” 

S2- “precisa ter planejamento, precisa ter 

humanização; quando eu falo de humanização, é 

humanização com quem cuida, o cuidador e se 

estender um pouco além, ir até aquele, prevendo 

esse paciente quando ele sair, o cuidador e o famil iar 

[....]  estabelecer uma inter-relação e todos 

trabalharem em prol do cuidado  [ . . . . ]  de uma forma 

mais global” 

S7- “o enfermeiro deveria estar mais próximo do 

cl iente [ . . . . ]  realizando os cuidados” 
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Ao analisar as categorias da Escola de Pensamento da 

Interação, a partir da questão “como” os enfermeiros 

percebem/pensam, e também “o que” percebem/pensam, emergiu uma 

visão do processo interativo entre o cl iente e o enfermeiro, 

estabelecendo como foco a interação humana para fornecer ajuda e 

assistência. Como um processo interpessoal, o cuidado entre o cl iente 

que precisa de ajuda e o enfermeiro que é capaz de ajudar, leva em 

consideração os valores, a individualidade e a integralidade do ser 

humano, em sua capacidade de escolher um caminho em busca de 

soluções. 

A análise, uti l izando o referencial de Meleis5 revelou a 

inerência do seu conteúdo com a Teoria da “Relação Interpessoal 

Enfermeiro-paciente”, de Orlando1,2, inserida na escola de pensamento 

das interações. 

Emerge das categorias em  relação ao domínio - visão  da 

Enfermagem: 

profissão voltada às pessoas que precisam de cuidados 

interativos, devendo estar sempre próximo ao paciente ajudando-o a se 

autocuidar.  

Nessa fala a hermenêutica conduziu a interpretação do 

cuidado interativo, expresso pelos sujeitos, docentes enfermeiros de 

instituições de saúde. 

O cuidado interativo é um processo de interação dinâmico que 

vai além do procedimento físico ou técnico, considera a pessoa que o 

recebe, abrangendo os aspectos emocionais, afetivos, psicológicos e 

espirituais. Exige habil idades de comunicação, atenção ao ouvir o 

outro. Esse cuidado fundamenta-se no processo inter-pessoal, visto por 

Orlando como atendimento à necessidade imediata de ajuda, sentida 

pelo cl iente e percebida pelo enfermeiro, comparti lhando-

as1,57,80 ,130 ,131. 
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Em relação ao dominío - foco  da Enfermagem, neste esquema 

citado, revela-se  

proximidade do profissional no cuidar em Enfermagem. 

A interpretação dessa expressão pelo enfermeiro resulta da 

compreensão do cliente de forma distinta, percebendo-o de forma 

integral, com abordagem holística, interagindo com ele para assistí- lo 

imediatamente1,57.  

Em relação ao domínio - meta  da Enfermagem, nesta 

categoria, foi manifestado como sendo: 

estabelecimento de relações que propiciam o bem estar do 

indivíduo.  

O signif icado desta fala em relação à meta da Enfermagem 

leva ao conceito de bem estar, que é abrangente, dividindo-se em duas 

dimensões, cognit iva e emocional. A primeira é a avaliação que o 

próprio indivíduo faz em cada momento da sua vida quanto a estar 

satisfeito em relação à mesma. A segunda é a satisfação em emoções 

posit ivas percebida em duração e intensidade pelo indivíduo132. 

Bem estar é sentir as necessidades físicas, psicológicas, 

sociais e espirituais satisfeitas, sendo um indicador para qualidade de 

vida133. Segundo Tomey e All igood2, para Orlando necessidade é um 

requerimento do cl iente em satisfazer-se, al iviando ou reduzindo o mal 

estar imediato, obtendo uma sensação de bem estar. Assim, o mesmo 

pode ser entendido como satisfação das necessidades imediatas do 

indivíduo. 

O domínio - problema de Enfermagem surgiu como 

distanciamento enfermeiro-paciente.  

Pode-se interpretar esta expressão do sujeito como ausência 

do relacionamento interpessoal entre o enfermeiro-paciente não 
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ocorrendo ajuda imediata, levando a um atendimento inadequado e ao 

fracasso da Enfermagem em sua exclusividade como proposto por 

Orlando em sua teoria1. 

O domínio - terapêutica da Enfermagem emergiu como sendo: 

estabelecimento de vínculos entre enfermeiro/paciente; o 

cuidado humanizado.  

O relacionamento interpessoal enfermeiro-paciente com 

abordagem humanística sobressai novamente na sua interpretação. 

Esse relacionamento estabelece um vínculo entre o paciente e os 

profissionais de Enfermagem, reduzindo a ansiedade do mesmo, 

favorecendo a sua recuperação57. 
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Categoria relacionada à escola de pensamento dos 
resultados segundo o referencial de Meleis. 

Domínios  Sobre o “resultado” do “que” e “como” 
percebem/pensam  

Visão da 
Enfermagem  

S4- “Enfermagem é voltada para [ . . . . ]  educar [ . . . . ] é 

promover a saúde”  

S5- “A Enfermagem [ . . . . ]  é uma ciência, uma profissão 

autônoma, onde ela já conseguiu elaborar ações 

próprias” 

S9- “Enfermagem [ . . . . ]  uma opção de vida [ . . . . ] é cuidar, 

é assistir, é o planejamento [ . . . . ]  a gente planejando as 

ações para a população [ . . . . ]  a gente mexe com a 

polít ica [ . . . . ]  dar opiniões, receber opiniões, participar 

efetivamente da vida da comunidade [ . . . . ]  e participar 

efetivamente da vida polít ica da comunidade” 

S10- “Enfermagem [ . . . . ]  é uma profissão do futuro, uma 

profissão que vem crescendo sempre, abrindo novos 

mercados, novas oportunidades de trabalho” 
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Categoria relacionada à escola de pensamento dos 
resultados segundo o referencial de Meleis.  

Domínios  Sobre o “resultado” do “que” e “como” 
percebem/pensam  

Foco da 
Enfermagem  

S4- “mostrar para esse cl iente, para essa população, 

de que forma ela pode melhorar sua qualidade de vida 

[ . . . . ]  diminuem as patologias, os riscos de doença” 

S9- “uma é a assistência ao cliente direta, numa 

situação de doença, e outra é a [....] que me remete a 

polít ica, que me faz part icipar da comunidade [....] a 

gente pode estar discutindo e estar levando proposta 

para que o governo possa estar incentivando uma 

melhora, e promovendo uma melhora da região”  

Meta de 
Enfermagem 

S4- “Melhorar o saneamento, melhorar as condições de 

moradia, de alimentação, de educação” 

S9- “é fazer a diferença na sociedade  [ . . . . ]  estar 

fazendo efetivamente alguma coisa em prol da 

comunidade, em prol da saúde, em prol da melhoria 

dos serviços” 

S10- “é conseguir trabalhar na multidiscipl inalidade 

[....]  é a gente conseguir atingir o objetivo daquilo que 

a gente propôs  [ . . . . ]  uma outra grande meta é o 

enfermeiro conseguir que no seu trabalho ele consiga 

resultados claros sobre isso  [ . . . . ]é tentar desenvolver 

seu trabalho com uma visão científ ica” 
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Categoria relacionada à escola de pensamento dos 
resultados segundo o referencial de Meleis.  

Domínios  Sobre o “resultado” do “que” e “como” 
percebem/pensam  

Problema de 
Enfermagem 

S4- “o enfermeiro deve conhecer o seu território, a sua 

realidade, as condições de vida daquela população e 

qual a realidade daquela população para que ele possa 

melhor assisti- la” 

S9- “ levantar o máximo de informação do cl iente  [....] 

um bom histórico  [ . . . . ]  para a gente cuidar do paciente 

é preciso saber o que levou aquele paciente a f icar 

doente; muitas vezes para dar alguma orientação em 

cima da doença ou situação de vida, você precisa saber 

como ele vive, toda a situação de vida que ele tem, se 

não você fica falando coisas que não tem haver com o 

esti lo de vida dele” 

S10- “é muito importante saber quem é ele, qual sua 

idade, qual seu sexo, qual sua comunidade, quais são  

seus costumes, qual sua religião, para que a gente 

consiga fazer um trabalho em cima da pessoa, porque o 

grande objetivo do nosso cuidado, da nossa assistência 

é tentar devolver essa pessoa de volta para a sua vida, 

de volta para a sua comunidade”  
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Categoria relacionada à escola de pensamento dos 
resultados segundo o referencial de Meleis.  

Domínios  Sobre o “resultado” do “que” e “como” 
percebem/pensam  

Terapêutica 
da 
Enfermagem 

S4- “mostrar para essa população onde ela pode 

melhorar as condições de moradia, as condições de 

saneamento, as condições de vida, para que ela possa 

ter uma qualidade de vida melhor” 

S9- “conhecer melhor o paciente  [ . . . . ]  estar envolvendo 

mais os auxil iares [ . . . . ]  tratá-lo de acordo com a sua 

história, ele não é uma doença, ele tem toda uma 

história de vida [....]  para que ele não chegue ao 

hospital” 
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Na categoria da Escola de Pensamento dos Resultados, em 

relação ao resultado do “que” e “como” percebem/pensam a 

Enfermagem, emerge uma busca da harmonia entre o indivíduo e o 

ambiente/sociedade pela adaptação, isto é, um ajuste do mesmo a um 

determinado tempo e espaço, através da interação com o 

ambiente/sociedade, da manutenção da sua integr idade por sistemas 

de retroalimentação múltiplos. Nesta situação, sobressai das demais 

teorias desta escola de pensamento, os princípios da teoria dos 

“Quatro Princípios de Conservação de Energia” de Levine84. 

Em relação ao domínio - visão da Enfermagem, neste 

esquema citado, emerge a Enfermagem como  

ciência, profissão do futuro,  com ações próprias (promoção, 

educação, participação polít ico-social); num relacionamento interativo 

no qual participa efetivamente da vida dos indivíduos inseridos no seu 

contexto. 

A análise focalizada no referencial de Levine revela uma visão 

da Enfermagem como um processo dinâmico e intencional, interativo, 

promovendo o ajustamento do indivíduo ao ambiente, uma relação 

mútua diversif icada e sólida, entre os seres humanos, mantendo a 

integridade na sua relação com o ambiente de forma harmônica1,63.  

Em relação ao domínio – foco da Enfermagem, foi dado como 

destaque a intensionalidade da fala dos sujeitos, como segue: 

participação dos enfermeiros propondo ações voltadas à 

diminuição de riscos de ordem estrutural, pessoal, social e à melhoria 

da qualidade de vida. 

A interpretação desta expressão é de conservação, descrita 

por Levine como o resultado de sistemas de retroalimentação múlt iplos, 

interativos, sincronizados e de forma harmônica1,84.  

Em relação ao domínio – meta da Enfermagem ficou expresso 
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como algo a ser atingido: 

ações voltadas para o alcance de melhores condições de 

saúde, moradia, al imentação, educação; apresentando um diferencial 

na obtenção de resultados relativos à consecução de objetivos 

previamente estabelecidos . 

Compreendendo e interpretando o texto acima os princípios de 

Levine aqui postos vêm reforçá-los, enfatizando a manutenção e 

recuperação da saúde para restaurar o bem estar, através dos quatro 

princípios de conservação da energia uti l izando  o conhecimento, 

sobressaindo os princípios de conservação da integridade estrutural 

que se refere ao corpo físico; da integridade pessoal que é a da 

identidade e auto-estima; da integridade social que consiste no 

reconhecimento do paciente como um ser social85 ,86. 

Em relação ao domínio – problema da Enfermagem, emergiu  

a compreensão de como os enfermeiros pensam ou percebem 

os problemas de Enfermagem, em termos de dif iculdade de adaptação 

e equilíbrio, surgindo a falta de conhecimento do contexto social, das 

condições de vida da população, das causas determinantes das 

doenças, da situação social e pessoal do seu cliente.  

A análise revelou falta de ajuda e compreensão para 

conservar a integridade estrutural, pessoal e social do indivíduo, 

caracterizado como problema de enfermagem conforme os princípios 

propostos no referencial de Levine1,85,86. 

Em relação ao domínio – terapêutica da Enfermagem 

sobressaiu como proposta 

a orientação sobre a melhoria das condições de vida nos 

diversos contextos (estrutural, pessoal, social) para o alcance do bem 

estar do indivíduo de acordo com a sua história .  

A interpretação acima possibil i ta ao profissional o 
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estabelecimento de uma intervenção de Enfermagem de acordo com os 

princípios propostos por Levine, como sendo: agir para adaptar e 

restaurar a integridade estrutural, pessoal e social  do indivíduo, 

vendo-o como um ser holístico. 

Na terapêutica o enfermeiro é responsável pela ação 

consciente que resulta da dependência continua do ser humano em 

relação a manutenção e restauração da sua integridade, preparando-se 

para uma atuação voltada ao equilíbr io dos indivíduos, assumindo o 

compromisso de auxíl io e adaptação dos mesmos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo possibil i tou a identif icação dos referenciais 

teóricos de Enfermagem uti l izados na prática docente exercida pelos 

enfermeiros de instituições de saúde, vinculados ao processo de ensino 

no Curso de Graduação em Enfermagem de uma Instituição privada. 

A abordagem qualitativa do estudo conduziu à essência do 

signif icado dos dados, possibil i tada pela categorização, sendo uti l izada 

a hermenêutica como busca da compreensão do texto. 

Foram estabelecidas três categorias em consonância com as 

escolas de pensamento: das necessidades; da interação e dos 

resultados, nos domínios da visão, foco, meta, problema e terapêutica 

de enfermagem, propostas por Meleis5, para a sua análise. 

Na categoria relacionada à escola de pensamento das 

necessidades, sobre “o que” os enfermeiros percebem/pensam sobre 

suas funções e papéis, emergiu na sua interpretação o cuidado como 

forma de satisfação das necessidades, de ordem fisiológica, 

psicológica e social, sobressaindo das demais, a Teoria das 

“Necessidades Humanas Básicas” de Horta19. 

Aqui os enfermeiros inserem-se no processo de cuidar, uma 

visão preventiva/curativa tendo como foco prioritário a atenção à 

necessidade global do cl iente/paciente; propondo como meta principal 

o restabelecimento da saúde uti l izando o planejamento e execução do 

cuidado. Sobre o problema de Enfermagem surgiu a questão da falta do 

conhecimento e as falhas no processamento de informações, 

essenciais para o cuidar voltado às necessidades afetadas. A 

terapêutica como intervenção do enfermeiro de forma sistematizada, 

segundo passos propostos por Horta19, preocupando-se em respeitar e 
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manter a unicidade, autenticidade e individualidade do ser humano. A 

inserção do referencial teórico de Horta19, no Currículo do Curso de 

Graduação, já referido no estudo, pode ser atribuida como o aspecto 

determinante de escolha desse referencial pelos docentes, na sua 

prática pedagógica. 

A categoria relacionada á escola de pensamento da interação, 

emergiu de um processo de análise que se fundamenta nas questões –

“como” os enfermeiros percebem/pensam “o que” fazem na 

Enfermagem, numa dinâmica interativa que resulta da relação 

interpessoal entre quem necessita de ajuda e quem é capaz de ajudar5. 

Neste processo o enfermeiro deixou transparecer a 

valorização do cuidado interativo, tendo como balizador desse 

relacionamento o respeito à condição de aprendizado voltado ao 

autocuidado. 

Nesta categoria os enfermeiros visualizam no aspecto 

cuidativo a aproximação com o cliente/paciente, focalizando o alcance 

do autocuidado, permeado pela compreensão do comportamento do 

cl iente/paciente, de forma integral, na abordagem holística. Para o 

êxito nas ações propostas os enfermeiros buscam como metas 

estabelecer relações que possam propiciar o bem estar do indivíduo. 

Os problemas da Enfermagem foram focalizados como ausência do 

relacionamento interpessoal enfermeiro/paciente, frente à necessidade 

de ajuda imediata proposta por Orlando1,2 ,5. O domínio da terapêutica 

da Enfermagem emergiu da fala dos enfermeiros como uma 

necessidade de estabelecimento de vínculos com o paciente, de forma 

humanizada. 

A categoria relacionada à escola de pensamento dos 

resultados vem responder às questões que perpassam “o que”, “como” 

e o “porque” dos resultados, de acordo com o que percebem e pensam 

os enfermeiros, tendo como essencial a harmonia do indivíduo no seu 

meio, pela adaptação, busca a integridade estrutural, pessoal e social, 
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num processo de retroalimentação84. 

Numa visão dinâmica e intensional os enfermeiros buscam no 

processo interativo, promover o ajustamento do indivíduo ao ambiente, 

focalizando aspectos relativos à conservação da sua integridade 

estrutural (física), pessoal ( identidade e autoestima) e social 

(reconhecer o indivíduo sob seus cuidados como ser social). Os 

enfermeiros expressaram como meta o alcance de melhores condições 

de saúde e bem estar, com ênfase na manutenção e recuperação da 

saúde. A incompreensão e a negligência da ajuda em relação às 

condições de vida dos pacientes, mencionados pelos enfermeiros vêm 

caracterizar os problemas da Enfermagem, ferindo os princípios de 

integridade propostos no referencial de Levine84. Quanto à terapêutica 

da Enfermagem interpretou-se como preocupação dos enfermeiros os 

aspectos alusivos à adaptação e bem estar, num processo de 

intervenção que tem em seu cerne a busca do equilíbrio e da 

integridade. 

Neste cenário identif icou-se uma diversif icação de abordagens 

de referenciais teóricos relativos à fundamentação da prática docente 

dos enfermeiros, sujeitos do estudo, fazendo-se necessário o 

estabelecimento de um processo de reflexão sobre a situação vigente, 

consignando conteúdos fi losóficos que sirvam para desencadear 

discussões sobre concepções individuais/grupais, art iculando crenças, 

princípios e práxis dos docentes. Aprofundar-se nos referenciais 

teóricos de Enfermagem uti l izando o processo de análise reflexiva 

sobre o atual contexto do ensino, torna-se imprescindível para o 

estabelecimento de um consenso entre docentes, responsáveis pela 

definição e construção do conhecimento necessário ao embasamento 

dos referenciais que possam fundamentar a prát ica docente, no seu 

cotidiano, para a formação do futuro enfermeiro. 

Este estudo traz em seu bojo uma contribuição quanto à 

possibil idade de propostas de discussões sobre o estabelecimento 

conjunto de eixos norteadores que alicercem as concepções teóricas a 
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serem adotadas na fundamentação da prática pedagógica, na formação 

dos futuros enfermeiros. 
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ANEXO 1 

Instrumento de Coleta de Dados 

Formulário 

 

I Parte: 

Caracterização da população 

 

Idade:.................. Estado civi l :  . . . . .................... . . . . . . .  

Tempo de trabalho na Universidade: ....... . . . . . . . . . . . . . .  

Instituição de Saúde onde trabalha: ....... ........................ .............. 

Tempo de graduado na Enfermagem: ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pós-Graduação  

Especialização: ....................... .................. .................................. 

Mestrado: ...................... ........................ ........................ ............. 

Doutorado: .............................. .................. .................................. 

 

I I  Parte: 

Questões norteadoras: 

 

O que e como percebem e pensam sobre a Enfermagem em relação a 

visão, foco, meta, problema e terapêutica? 
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ANEXO 2 

 

Guarulhos, 03 de novembro de 2005. 

 

 

 

Universidade Guarulhos 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Att. Luciene Cristina de Figueiredo 
Coordenadora 
 

 

 

Venho solicitar a colaboração de V. Sª no sentido de autorizar 

que eu faça a pesquisa “Fundamentação da prática profissional: 

tendências dos enfermeiros de Instituições de saúde, supervisores de 

ensino de graduandos”, com professores desta Universidade. A 

pesquisa será realizada com enfermeiros das Instituições de saúde, 

supervisores de ensino do Curso de Graduação em Enfermagem desta 

renomada Universidade, que encontram-se engajados no processo de 

ensino dos graduandos de Enfermagem desta Instituição de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Esse estudo busca responder a uma questão: em quais 

referenciais teóricos de Enfermagem estariam os enfermeiros de 

instituições de saúde, supervisores de ensino do Curso de Graduação 

em Enfermagem, fundamentando a sua prática? 

Esse estudo tem o objetivo de conhecer as tendências dos 

enfermeiros de instituições de saúde, supervisores de ensino do Curso 

de Graduação em Enfermagem, com relação aos referenciais teóricos 

que fundamentam sua prática profissional. 

Trata-se de uma pesquisa na qual uti l izar-se-á um formulário 

para a caracterização da população e para entrevista, com questões 

norteadoras. 
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A coleta de dados deste estudo será iniciada após parecer 

favorável desta “Comissão de Ética para a Pesquisa”. 

Após aprovação desta Comissão de Ética e com autorização 

da Diretoria do Curso de Graduação em Enfermagem desta 

Universidade, serão contatados os sujeitos da pesquisa e agendados 

com os mesmos data e horário, local determinado para as orientações 

necessárias e para a ciência do “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”. Havendo consentimento será ut i l izada a entrevista 

gravada, tendo antes sido agendada para a melhor data, horário e local 

para o sujeito da pesquisa. 

Os entrevistados estarão cientes que os resultados do estudo 

serão divulgados e que sua participação é voluntária, sendo garantido 

sigilo das informações prestadas pelos mesmos e dando-lhes a 

l iberdade para a sua desistência a qualquer momento. 

No aguardo de sua resposta, agradeço a atenção que 

dispensar a esta solicitação, e aproveito o ensejo para reiterar 

protestos de elevada estima e dist inta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

________________________________________ 

Stael Nobile Diniz 

Aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem 

da Universidade Guarulhos 

Residente à rua Artur, n° 324, Imirim, São Paulo, SP 

Tel. 6239-4349, portadora do RG: 8.780.979 SSP/SP 
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 ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

Guarulhos, 03 de novembro de 2005. 

 

 

 

Universidade Guarulhos 
Profª Drª Maria Belém Gomes Cavalcante 
Diretora do Curso de Graduação de Enfermagem 
 

 

 

Venho solicitar a colaboração de V. Sª no sentido de autorizar 

que eu faça a pesquisa “Fundamentação da prática profissional: 

tendências dos enfermeiros de Instituições de saúde, supervisores de 

ensino de graduandos”, com membros deste Curso. A pesquisa será 

realizada com enfermeiros das Instituições de saúde, supervisores de 

ensino do Curso de Graduação em Enfermagem desta renomada 

Universidade, que encontram-se engajados no processo de ensino dos 

graduandos de Enfermagem desta Instituição de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Esse estudo busca responder a uma questão: em quais 

referenciais teóricos de Enfermagem estariam os enfermeiros de 

instituições de saúde, supervisores de ensino do Curso de Graduação 

em Enfermagem, fundamentando a sua prática? 

Esse estudo tem o objetivo de conhecer as tendências dos 

enfermeiros de instituições de saúde, supervisores de ensino do Curso 

de Graduação em Enfermagem, com relação aos referenciais teóricos 

que fundamentam sua prática profissional. 

Trata-se de uma pesquisa na qual uti l izar-se-á um formulário 

para a caracterização da população e para entrevista, com questões 

norteadoras. 
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A coleta de dados deste estudo será iniciada após parecer 

favorável da “Comissão de Ética para a Pesquisa” da Universidade 

Guarulhos. 

Após aprovação da Comissão de Ética e com autorização 

desta Diretoria, serão contatados os sujeitos da pesquisa e agendados 

com os mesmos data e horário, local determinado para as orientações 

necessárias e para a ciência do “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”. Havendo consentimento será ut i l izada a entrevista 

gravada, tendo antes sido agendada para a melhor data, horário e local 

para o sujeito da pesquisa. 

Os entrevistados estarão cientes que os resultados do estudo 

serão divulgados e que sua participação é voluntária, sendo garantido 

sigilo das informações prestadas pelos mesmos e dando-lhes a 

l iberdade para a sua desistência a qualquer momento. 

No aguardo de sua resposta, agradeço a atenção que 

dispensar a esta solicitação, e aproveito o ensejo para reiterar 

protestos de elevada estima e dist inta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

________________________________________ 

Stael Nobile Diniz 

Aluna do Curso de Mestrado em Enfermagem 

da Universidade Guarulhos 

Residente à rua Artur, n° 324, Imirim, São Paulo, SP 

Tel. 6239-4349, portadora do RG: 8.780.979 SSP/SP 
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Anexo 5 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Eu,________________________________________________, 

documento de identidade nº ______________________, recebi a 
descrição oral do estudo: “Fundamentação da prática profissional: 
tendências dos enfermeiros de instituições de saúde, supervisores de 
ensino de graduandos”, incluindo uma explicação do seu propósito e 
dos procedimentos de coleta de dados. 

Estou orientado(a) sobre este estudo que tem o objetivo de 
conhecer as tendências dos enfermeiros de instituições de saúde, 
supervisores de ensino do Curso de Graduação em Enfermagem, com 
relação aos referenciais teóricos que fundamentam sua prática 
profissional. 

Estou esclarecido(a) sobre a uti l ização dos dados por mim 
fornecidos e que serão coletados pela pesquisadora Stael Nobile Diniz, 
professora, enfermeira e mestranda, através de entrevista gravada. 
Estou ciente que a entrevista terá o tempo aproximado de vinte 
minutos. O estudo não trará nenhum risco pessoal e nem causará 
nenhum desconforto. 

Assim entendido, f ica-me garantido o direito de: 
- l iberdade para interromper minha participação a qualquer 

momento, sem sofrer nenhuma penalização ou prejuízo; 
- manter confidencialidade, sigi lo e privacidade sobre minha 

identidade; 
- ter acesso às informações sobre procedimentos, r iscos e 

benefícios deste estudo sempre que tiver dúvidas. 
Estou ciente que as informações por mim fornecidas e os 

dados coletados poderão ser divulgados em pesquisa e artigo 
científ ico, mantendo meu anonimato. 

Declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pela 
pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 
participar da presente Pesquisa. 

 
__________________, _____ de _____________ de 2005. 
 
 
__________________________            __________________________ 

Assinatura                                         Stael Nobile Diniz 
Pesquisadora e aluna do Curso 
de Mestrado em Enfermagem 
da UnG. 
Residente à Rua Artur, n° 324, 
Imirim, São Paulo, SP. 
Tel. 6239-4349 
Portadora do RG: 8.780.979 
SSP/SP. 


