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Refletir sobre o cuidado ao ser humano no âmbito da área da saúde tem sido 

uma preocupação constante dos profissionais de enfermagem. Estudos sobre este 

tema têm abordado diversos aspectos relacionados à assistência direcionada ao 

cliente dos serviços de saúde, com o intuito de contribuir para a melhoria da 

qualidade do processo de cuidar. 

 Para Waldow (2001b), este processo representa a forma como ocorre o 

cuidado, englobando o cuidar do cliente. Evidencia sentimentos e comportamentos 

ao cuidar, como compaixão, interesse, afeição, respeito, solidariedade. Segundo a 

autora, não basta aliviar o sofrimento, deve-se buscar a manutenção da dignidade 

humana, uma vez que a pessoa hospitalizada torna-se objeto de manipulação.   

 A invasão do espaço pessoal e territorial dos indivíduos, por exemplo, do 

seu lar, seu trabalho, seus pertences, é comum no cotidiano da vida, percebendo-se 

que as pessoas aprendem a lidar com isto. Entretanto, no âmbito hospitalar, os 

clientes deparam-se com situações que implicam na exposição e manipulação do 

corpo, descrição de dados pessoais, hábitos e costumes individuais, entre outras, nas 

quais a invasão da sua intimidade e da sua individualidade é inevitável. 

Neste sentido, investigar ocorrências na UTI envolvendo a exposição 

corporal compreende a inter-relação de diversos aspectos, como valores e princípios 

morais, crenças, ética, educação familiar, valores espirituais, biológicos, emocionais, 

culturais, sociais e históricos, tanto individuais como coletivos.  

O interesse pela investigação desse tema surgiu do reconhecimento de que, 

para a maioria dos indivíduos, expor o corpo não é natural, principalmente em 

ambiente estranho e na presença de pessoas desconhecidas. 

O estudo foi desenvolvido na busca dos aspectos positivos e negativos que 

permearam eventos nos quais o corpo do cliente foi exposto durante a assistência na 

terapia intensiva, visando, fundamentalmente, contribuir com o processo de cuidar, 

com vista à  melhoria da qualidade da assistência. 

 A partir da análise dos 30 relatos com implicação da nudez parcial ou total 

do cliente durante a assistência em UTI, foi possível a identificação de 52 (100%) 

situações e a sua distribuição em diferentes categorias, apresentadas na Tabela 1, de 

acordo com a referência positiva ou negativa atribuída pelas informantes, assim 

como a freqüência e percentuais. 

 Os resultados demonstram que o número de ICPs (42,3%) é inferior ao de 
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ICNs (57,7%), constatando-se que a categoria necessidades básicas apresentou a 

maior freqüência (32,9%) entre os incidentes críticos identificados. Na seqüência 

evidencia-se admissão e permanência na UTI (21,2%), procedimentos terapêuticos 

(19,2%), avaliação física (15,3%), horário de visita (5,7%) e manifestações da 

sexualidade (5,7%). 

 Mediante os resultados apresentados na Tabela 1, referentes à categoria de 

situação necessidades básicas, evidencia-se a preocupação conferida pelas 

enfermeiras aos cuidados corporais, uma vez que apresentaram a maior freqüência 

(21,2%) entre os ICPs e a segunda maior freqüência (11,5%) dentre os ICNs. 

Os ICPs referentes às necessidades básicas englobaram banho no leito (4), 

higiene íntima (1) e eliminação urinária e intestinal (3 respectivamente), ao passo 

que os ICNs incluíram banho no leito (4) e higiene íntima (2), constatando-se que as 

situações voltadas à higiene corporal foram as mais destacadas. É interessante 

assinalar que os eventos relacionados às eliminações, embora descritos pela 

necessidade de urinar ou evacuar envolvendo a ajuda de algum elemento da equipe 

de enfermagem, também envolveram cuidados higiênicos. 

 Os resultados, ao mesmo tempo que demonstram a importância assimilada 

pelas enfermeiras de proporcionar a higiene corporal e favorecer as eliminações 

fisiológicas, revelam sua inquietação  frente à exposição do corpo da clientela para a 

execução de tais cuidados. Isto fica evidente ao se constatar que, do total de quinze 

informantes, doze descreveram incidentes relacionados às necessidades básicas. 

Estas necessidades são universais e comuns a todos os seres humanos, sendo 

consideradas como instintos inatos que levam o indivíduo a interagir com o meio 

exterior, a fim de obter recursos para conservá-las ou restaurá-las. De acordo com 

vários autores, a forma de manifestá-las, satisfazê-las ou atendê-las varia de pessoa 

para pessoa, e tais necessidades, higiênicas e de eliminação, podem ser classificadas 

em psicobiológicas ou fisiológicas (Horta, 1979; Dugas, 1988; Smeltzer & Bare, 1994; 

Potter & Peery, 1999).     

 Neste sentido, a enfermagem deve levar em conta que o que pode ser 

prioridade para uma pessoa, pode não o ser para a outra, mesmo entendendo que o 

ser humano é um todo indivisível e que tais necessidades estão interligadas 

intimamente, tornando-se essenciais para a manutenção e promoção da saúde. 

Cumpre assinalar que, nos casos de higiene corporal incluídos nos ICPs, 
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todos os clientes eram do sexo masculino, sendo dois jovens e três idosos, quatro 

conscientes e um semiconsciente, mantidos em repouso absoluto. Nos ICNs, os 

clientes também estavam em repouso no leito, sendo quatro mulheres e dois 

homens. Destes clientes,  três  eram idosos, um de meia-idade, um jovem-adulto e 

um jovem, constatando-se que três estavam conscientes, um inconsciente, um 

semiconsciente e um confuso e desorientado.    

O número de situações com relação ao banho no leito e à higiene íntima 

reforça o pensamento de Florence Nithingale, que priorizava a higiene do corpo e 

do ambiente como medidas para a promoção e manutenção da saúde, princípio bem 

arraigado na formação da enfermagem (Nightingale, 1989). 

Além disso, acredita-se que esta incidência se deva ao fato de que, na 

maioria das culturas, o banho e outros cuidados de higiene são considerados rituais 

importantes. São vistos como momentos importantes, que favorecem a interação 

entre a enfermagem e o cliente, permitindo conhecer suas necessidades e identificar 

seu estado emocional (Dugas, 1988; Veiga & Crossetti, 1993; Lopes et al., 1996; 

Kawamoto & Fortes, 1997; Brum et al., 2000). 

 Kawamoto & Fortes (1997) definem banho no leito como um procedimento 

usado pela enfermagem para executar a higiene em clientes acamados, com o intuito 

de promover conforto e bem-estar, remover sujidades, estimular a circulação, 

eliminar odores desagradáveis, refrescar e favorecer a transpiração.  

Empreendendo uma leitura sobre a história e o significado de banho, Brum 

et al. (2000, p. 35) encontraram na literatura pesquisada que este consiste na “... 

imersão total ou parcial do corpo, especialmente na água, para fins higiênicos, terapêuticos 

ou lúdicos”, adquirindo a conotação de “purificação” em várias culturas. Sugerem 

também, que a visão de Florence Nightingale, designa ao banho o significado de 

tornar “puro”, “purificar”, quando esta relata o conforto e o alívio demonstrados pelo 

cliente após o cuidado.   

No ambiente hospitalar a equipe de enfermagem procura proporcionar, 

estimular e favorecer o autocuidado referente à higiene corporal e às eliminações. 

Todavia, em se tratando de terapia intensiva, a dificuldade do cliente para o 

autocuidado é inerente a quase todos os fatores que afetam sua saúde. A 

impossibilidade de ir ao banheiro é freqüente, efetivando-se os cuidados higiênicos 

e de eliminação no próprio leito, uma vez que geralmente apresentam 
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comprometimento das atividades normais, passando seu atendimento a depender 

dos profissionais.  

Complementando, Potter & Perry (1999) colocam que a higiene íntima faz 

parte do banho completo, consistindo na limpeza meticulosa da região perineal. 

Lembram que essa limpeza pode e deve ser realizada isoladamente, conforme a 

necessidade do cliente, principalmente quando acamado.  

As referências à higiene íntima, uma com atribuição positiva e duas com 

negativa, não estavam compreendidas na realização do banho no leito. Esses 

procedimentos foram necessários em decorrência de eliminação urinária ou 

intestinal quando os clientes estavam conscientes. 

Dugas (1988) enfatiza ser fundamental investigar os hábitos de eliminação 

vesical e fecal do cliente, a fim de detectar anormalidades, procurando relacionar as 

alterações com os possíveis fatores que possam interferir no padrão de normalidade. 

Entre tais fatores podem-se citar os emocionais, os nutricionais, os patológicos e 

alguns medicamentos.  

Os clientes internados em UTI estão sujeitos à influência de mais de um 

deles, o que pode ocasionar alterações no padrão normal de eliminação. Além disto, 

a indicação de repouso no leito limita as atividades físicas, impossibilitando a ida ao 

banheiro e interferindo também no peristaltismo intestinal. 

As ocorrências relatadas sobre as eliminações envolveram quatro clientes em 

repouso no leito e um em repouso relativo, sendo duas mulheres e três homens, dos 

quais quatro eram idosos e um de meia-idade, todos conscientes. Um dos clientes 

apresentou as duas situações (eliminação urinária e intestinal) em momentos 

subseqüentes; um pôde ir ao banheiro, porém, precisou de auxílio da enfermagem.    

É interessante ressaltar que todos os eventos relacionados à eliminação 

urinária e intestinal receberam atribuições positivas, indicando que, mesmo 

envolvendo a nudez parcial ou total do cliente durante a execução dos cuidados, as 

enfermeiras entenderam como satisfatória a condução da assistência.   

Como se pôde observar, embora os cuidados corporais façam parte da 

prática diária da enfermagem no exercício da profissão, as enfermeiras os 

destacaram como eventos marcantes em relação à exposição corporal do cliente.  

Ao mesmo tempo, chama a atenção o fato de os cuidados corporais 

apresentarem freqüência majoritária entre os ICPs relacionados ao atendimento das 
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necessidades básicas acima citadas, uma vez que, para sua realização, praticamente 

são inevitáveis a exposição e manipulação do corpo, principalmente quando se 

verifica que na maioria dos casos foi necessário expor, tocar e manusear a região 

perineal. Estes resultados parecem demonstrar que as enfermeiras acreditam no 

bom desempenho da equipe de enfermagem da UTI na realização de tais cuidados e 

valorizam o atendimento das necessidades básicas. 

Tal constatação parece estar em concordância com estudos desenvolvidos 

recentemente com o objetivo de identificar o significado atribuído por enfermeiras e 

clientes ao “cuidar”, os quais evidenciaram que prevalece o conceito no tocante ao 

atendimento das necessidades humanas básicas (Waldow, 1998; Lopes & Jorge, 

2001; Silva et al., 2001). 

Por outro lado, não causa surpresa a categoria admissão e permanência na 

UTI apresentar a maior freqüência (15,4%) com atribuição negativa e ser a segunda 

categoria mais freqüente (21,2%) dentre os incidentes críticos identificados (tabela 

1). A categoria figura entre os ICPs com apenas três (5,8%) casos, compreendendo 

três clientes conscientes, dois do sexo masculino e um do sexo feminino.  

Tal categoria englobou os casos de remoção das vestes pessoais do cliente no 

momento da admissão na UTI, como também sua permanência  protegido somente 

com lençol ou com o tórax exposto nesta unidade. Do ponto de vista de Silveira 

(1997), o aspecto cultural incorporado, de que estar adequado socialmente implica 

em estar trajando roupas, alerta sobre a questão da exposição corporal no ambiente 

hospitalar, principalmente em terapia intensiva. 

A admissão do cliente compreende sua entrada no hospital e a ocupação de 

um leito, visando submeter-se ao tratamento de problemas de saúde, sendo a 

internação indicada pelo médico. 

 O processo de admissão ocorre de diversas formas, dependendo da política e 

procedimento adotados pela instituição, considerando-se também a condição do 

cliente, a qual determina o encaminhamento. Por exemplo, em unidades de 

emergência, como pronto-socorro e UTI, a admissão geralmente não segue os 

procedimentos dos outros serviços de internação. Normalmente os familiares ou 

acompanhantes fornecem as informações necessárias para o registro do cliente, 

quando este se encontra impossibilitado para relatá-las (Potter & Perry, 1999). 

Ao ser internado na UTI, o cliente é despido e seus pertences (adornos, 
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documentos, roupas) são guardados ou entregues a familiares ou acompanhantes. 

Esta prática é comum em quase todas as terapias intensivas. Ela se justifica pela 

característica do atendimento, destinado ao indivíduo em estado grave, que 

necessita de cuidados e procedimentos complexos que priorizam o restabelecimento 

e manutenção da vida. 

Em suma, as explicações para a retirada das vestes e manutenção do cliente 

apenas com lençol consistem em facilitar a instalação e o manuseio de aparelhos e 

equipamentos, favorecer o exame físico freqüente e não dificultar a assistência 

(Smeltzer & Bare, 1994; Silveira, 1997). Em outras palavras, as roupas “atrapalham” 

a manipulação do corpo da pessoa, principalmente no atendimento às emergências. 

Neste sentido, os resultados demonstram a relevância, para as enfermeiras,  

da remoção das roupas do cliente no momento da admissão. Pode-se deduzir que as 

reações dos clientes à retirada de suas vestes, ou a permanecerem somente com 

lençol, sensibilizaram as enfermeiras, uma vez que esta situação foi a mais apontada 

com conotação negativa. 

Silveira (1997) estudou a questão da nudez no contexto da UTI e constatou 

ser este um componente que contribui para aumentar o estresse e o sofrimento dos 

clientes em estado crítico, conscientes e orientados. A autora também observou que, 

em grande parte dos casos, é possível a utilização de roupa durante a internação, 

não sendo imprescindível nudez, parcial ou total, para todos os clientes. Vale 

lembrar, que a maioria das situações relatadas e incluídas nesta categoria foram 

vivenciadas junto a clientes conscientes e orientados.  

No contexto hospitalar, o que se observa quando a pessoa dá entrada na UTI 

é a preocupação com seu estado clínico. Este  geralmente é grave, exigindo da 

equipe multiprofissional rapidez, habilidade, conhecimento técnico-científico, 

discernimento, competência e raciocínio lógico para a tomada de decisões acerca das 

condutas a serem adotadas para a recuperação da saúde.  

Aparentemente, não se leva em conta o fato de que, no contexto sociocultural 

onde os clientes estão inseridos, não é normal despir-se na frente dos outros. Os 

resultados levam a acreditar que, na admissão na terapia intensiva, prioriza-se a 

assistência à enfermidade que supostamente está colocando a vida em risco, 

ignorando-se a importância conferida pelo cliente à condição de nudez que lhe é 

imposta. 
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No momento da internação, geralmente vários profissionais da equipe de 

saúde participam do atendimento. Na maioria dos casos, os clientes são internados 

na UTI apresentando quadro clínico instável e grave, necessitando de assistência 

imediata e precisa. Percebe-se que nestas circunstâncias, a equipe explica ao cliente  

os procedimentos e cuidados, abordando-os rapidamente ou nem comentando sobre 

a necessidade de remoção das roupas.  

A equipe age com rapidez na tentativa de conter a evolução da enfermidade 

e prováveis complicações, não se atentando para aspectos menos significativos do 

ponto de vista terapêutico. Geralmente, considera-se o vestuário um dos fatores 

menos relevantes, a não ser pelo fato de dificultar as condutas.  

De acordo com Lino & Silva (2001), a prioridade da equipe direciona-se, 

inegavelmente, para os aspectos técnicos e científicos relacionados à assistência, em 

detrimento da humanização, a qual é tão importante para os clientes acometidos de 

enfermidades com maior grau de complexidade. 

Esta colocação é reafirmada pelos resultados apresentados na Tabela 1, 

referentes à categoria procedimentos terapêuticos. Esta foi a terceira categoria mais 

freqüente (19,2%) entre os incidentes críticos evidenciados, verificando-se também, 

que ela apresenta a segunda maior freqüência entre os ICNs (7,7%) e entre os ICPs 

(11,5%).  

Consideraram-se como procedimentos terapêuticos, aqueles que envolvem a 

ação e a prática de escolher, administrar ou executar o tratamento para a cura das 

doenças (Weiszflog, 2002).  

Para a realização dos procedimentos identificados nos relatos, é necessário 

expor, parcial ou totalmente, o corpo do cliente, como também a sua manipulação, 

independentemente de sua execução se dar na UTI ou em outra unidade. 

Como se observa pelos resultados, as enfermeiras destacaram estas situações 

pelos fatos que permearam a execução dos procedimentos, mais evidentes nos 

eventos com atribuição negativa (acesso venoso central, cardioversão, cateterismo 

vesical e curativo em região anal), nos quais foi necessária a exposição torácica ou a 

exposição e manipulação da região perineal, estando estes clientes conscientes. 

Os dois cateterismos vesicais com referência positiva foram realizados, em 

um cliente do sexo masculino, o qual referiu não ser aquela a sua primeira 

sondagem vesical, e outro foi realizado em cliente do sexo feminino, inconsciente, 
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após ressuscitação cardiorrespiratória. Provavelmente, estes fatores contribuíram 

para o entendimento satisfatório quanto à realização destes procedimentos. 

Fica evidente também que, em relação aos dois casos de reanimação 

cardiorrespiratória, as enfermeiras ficaram satisfeitas com as condutas da equipe. 

Entretanto, talvez esta interpretação se deva ao estado de inconsciência dos clientes,  

que os impossibilita de esboçar reação à exposição corporal. Outro ponto de vista é 

que o sucesso das manobras de ressuscitação pode tê-las induzido a considerar 

positivamente estas ocorrências, uma vez que é gratificante para a equipe recuperar 

as funções vitais do cliente. 

O aparato tecnológico instalado nos serviços de terapia intensiva, somado à 

complexidade das enfermidades, exige do profissional conhecimento técnico-

científico específico e apurado para o atendimento ao indivíduo em estado grave. 

Estes aspectos, conforme Bettinelli & Erdmann (1998), privilegiam o cuidado 

racional e tecnicista na assistência ao indivíduo, tornando-se a execução dos 

procedimentos a grande preocupação da equipe, principalmente da enfermagem. 

Devido a isto, passa-se a valorizar mais a tecnologia que auxilia de maneira eficaz 

na resolução dos problemas de saúde, percebendo-se que os profissionais atuantes 

na UTI acreditam que, ao acompanhar o avanço tecnológico, estão crescendo e 

evoluindo profissionalmente. 

Segundo os autores, tais fatores repercutem na assistência ao cliente na UTI, 

tornando o cuidado automatizado. A preocupação se torna então, maior com o 

fazer, em detrimento do cuidar do ser humano enfermo. Constataram em seu 

estudo que a enfermagem tem clareza acerca de sua conduta tecnicista, sugerindo 

“... um repensar profundo para todas as equipes”, por perceberem que os profissionais se 

tornaram dependentes da tecnologia (Bettinelli & Erdmann, 1998, p. 28). 

Em contrapartida, por ter vivenciado o trabalho na UTI, se reconhece que 

muitas situações geram estresse na equipe, por exigirem resolutividade às questões 

que ameaçam a vida do cliente. Nestes momentos, a necessária emoção e afetividade    

são substituídas por atitudes permeadas de frieza e indiferença, priorizando-se a 

assistência técnica. 

Na realidade, o próprio ambiente das UTIs, impregnado de aparelhos de 

ventilação mecânica, monitores cardíacos, oxímetros, tubos e cateteres, bombas de 

infusão intravenosa, suportes com vários frascos de soro e medicação, somados ao 
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controle rigoroso do estado do cliente e à presença constante de elementos da 

equipe realizando cuidados e procedimentos, passa a imagem de supervalorização 

da tecnologia utilizada. 

Levando-se isto em consideração, os resultados parecem indicar que as 

enfermeiras percebem esses fatores e com eles se preocupam, ao considerarem 

negativamente, em sua maioria, as situações englobando os procedimentos 

anteriormente citados. É importante destacar que, além de elementos da equipe de 

enfermagem, houve participação de outros profissionais da equipe de saúde 

durante a execução de alguns procedimentos terapêuticos. 

O mesmo aconteceu nas situações descritas sobre a avaliação física do 

cliente, quarta categoria mais freqüente (15,3%), como evidencia a análise dos 

incidentes críticos (tabela 1). Esta categoria também se enquadra como a terceira 

mais freqüente entre os ICNs (11,5%) e a quarta freqüência nos ICPs (3,8%). 

Kimura et al. (1994) destacam que o exame físico é imprescindível para a 

coleta de dados sobre o cliente, porém não é a única fonte para a detecção de 

problemas. Exames laboratoriais, radiografia, ultrassonografia, tomografia, 

eletrocardiograma, entre outros, complementam a obtenção dos achados. A autora 

entende que os procedimentos terapêuticos, os equipamentos (ventilador mecânico, 

monitor cardíaco, oxímetro) e as informações obtidas do cliente e dos familiares, 

também devem ser considerados pela equipe multiprofissional das UTIs. 

Dentre os eventos incluídos nesta categoria, observou-se que, para a 

avaliação neurológica em um cliente de meia-idade e semiconsciente do sexo 

feminino, na qual se aplicou a Escala de Coma de Glasgow, como também para a 

radiografia de tórax realizada em uma mulher jovem confusa e agitada, ambas 

foram expostas e manipuladas, não se constatando um motivo concreto para tal. 

Pode-se deduzir pelos resultados que provavelmente este seja o motivo para a 

conotação negativa atribuída pelas enfermeiras.  

O exame neurológico utilizando a Escala de Coma de Glasgow, e a 

radiografia de tórax são procedimentos possíveis de se realizar sem expor o tórax e 

partes íntimas do corpo da clientela (Bates, 1990; Cahill et al., 1997; Potter & Perry, 

1999).       

Por outro lado, as três avaliações médicas evidenciadas nos incidentes 

críticos compreenderam os sistemas cardíaco e respiratório. O fato exigiu exposição 
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torácica para ausculta e percussão e para avaliar a evolução de cicatriz decorrente 

de procedimento cirúrgico cardíaco. Tais avaliações foram realizadas em mulheres, 

uma idosa consciente, uma adulta-jovem inconsciente e uma jovem-adulta 

consciente. 

Bates (1990) recomenda despir o cliente até a cintura para a realização do 

exame torácico, incluindo a avaliação cardíaca e pulmonar, por facilitar a ausculta, a 

percussão, a palpação e a observação. No caso de tórax posterior, pode-se manter o 

tórax anterior protegido.  

A conotação negativa atribuída a duas delas, assim como à execução de 

eletrocardiograma, também em mulher idosa e consciente, leva a acreditar que as 

condutas que permearam estas situações geraram descontentamento com respeito à 

exposição do tórax das clientes, podendo-se afirmar que sensibilizaram as 

informantes, por envolverem a exposição das mamas.    

Em contrapartida, percebe-se que a situação positiva, relacionada à avaliação 

médica, gerou satisfação sob a ótica da informante, embora realizada em uma 

mulher adulta jovem inconsciente implicando também a exposição das mamas. 

As duas avaliações de região genital, evidenciadas nos relatos, consistiram 

na observação e inspeção local, conseqüentemente esta região precisou ser exposta, 

tendo sido realizadas por enfermeiras. Vale ressaltar que os dois clientes eram do 

sexo masculino, um jovem e outro idoso, ambos conscientes.   

Nestes casos, de acordo com Cahill et al. (1997), o cliente deve ser orientado  

sobre o procedimento e se deve expor somente a região genital, sendo conveniente  

evitar a presença de mais pessoas. Além disso, segundo os mesmos os autores , em 

se tratando de homem, pode-se pedir a ele que desloque o pênis para a direita e 

para a esquerda para se visualizar melhor o local.    

A descrição de uma avaliação da região genital com atribuição positiva, 

também leva a acreditar que a informante considerou as condutas apropriadas 

diante da exposição das partes íntimas do cliente. Por outro lado, outra enfermeira 

avaliou negativamente uma situação similar, provavelmente por tratar-se de um 

cliente idoso do sexo masculino e ela ser mulher.  

Sumarizando, os resultados demonstram que, na maioria das vezes em que 

se realizou exame físico no cliente na esfera da UTI, incluindo-se exames 

complementares, as enfermeiras perceberam aspectos que provocaram desconforto 
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e insatisfação, levando-as a apontá-los com referência negativa. 

De acordo com Angelo et al. (1995, p. 344), a enfermeira está capacitada para 

o desenvolvimento de atividades que favoreçam “... a identificação de problemas 

relacionados ao processo saúde-doença”, podendo assim contribuir, junto aos outros 

profissionais de saúde, para a promoção da qualidade da assistência à saúde. Os 

autores destacam a necessidade de conhecimento sobre fisiologia, anatomia, e 

técnicas básicas para a realização do exame físico, como inspeção, percussão, 

palpação e ausculta.  

No tocante ao exame físico do cliente internado na UTI, devido à variação do 

comprometimento fisiológico, a avaliação geralmente é realizada por mais de um 

profissional e várias vezes ao dia. A enfermeira, pela presença constante junto ao 

cliente, é quem, na maioria das vezes, detecta alterações significativas no estado 

clínico, cabendo a ela alertar o médico. Porém entende-se que, para identificar 

anormalidades, deve-se desenvolver a capacidade de observação, a qual sinalizará a 

necessidade de reavaliar fisicamente o cliente. 

O papel da enfermeira como examinadora é de primordial importância na 

UTI, visto que o cuidado intensivo tem por objetivo restabelecer e manter as funções 

vitais. Destaca-se que o profissional deve ter competência para levantar dados e 

habilidade na tomada de decisões diante de cada situação (Kimura et al., 1994).    

Reconhece-se, então, que a avaliação física não é de competência exclusiva 

dos médicos, esta pode e deve, principalmente no atendimento a cliente em estado 

crítico, envolver outros profissionais da área da saúde, como psicólogos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e outros, fundamentalmente a 

enfermagem, pela presença contínua durante a assistência. 

Os resultados da análise empreendida indicam que as informantes conferem 

significativa importância à avaliação física do cliente em terapia intensiva, 

comprovando-se sua preocupação quando os cuidados envolveram a exposição do 

corpo, chamando a atenção quanto aos aspectos negativos.   

Na continuidade, a categoria horário de visita apresentou, no total,  a quinta 

maior freqüência (5,8%), sendo entre os ICNs a quinta mais freqüente (2%), ao passo 

que nos ICPs também foi a quarta mais freqüente (3,8%). O único relato negativo 

compreendeu uma cliente do sexo feminino jovem-adulta e consciente, durante a 

visita dos familiares.    
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Os ICPs incluíram a visita de um marido quando sua mulher estava 

inconsciente e com o tórax exposto, e a visita de uma esposa que ajudou a 

enfermagem nas questões relacionadas à exposição corporal, em vista de o cliente 

apresentar dificuldade de comunicação, por estar com entubação orotraqueal. 

O período de hospitalização afeta o indivíduo e a sua família. Certamente, a 

internação na terapia intensiva aumenta a ansiedade de ambos, devido ao 

entendimento de que este serviço se destina aos clientes “a um passo da morte”, 

além da quebra com o vínculo familiar.  

O relacionamento com pessoas desconhecidas e a supervisão constante, além 

da dependência da atuação dos profissionais para a sua recuperação, geram 

desconforto e insegurança no cliente confinado na UTI, principalmente ao saber que 

só terá contato com a família no horário de visita, estabelecido pelas normas da 

instituição (Galvão & Tedesco, 1999). 

Concorda-se com Hayashi & Gisi (2000), ao destacarem como fundamental o 

papel da enfermagem na qualidade de elo entre o cliente e a família, enfatizando a 

comunicação como aspecto importante nesta interação. 

Os resultados evidenciam a compreensão das enfermeiras sobre a relevância 

da presença dos familiares como co-participantes no tratamento do cliente. Pode-se 

dizer que as conotações atribuídas devem-se à postura da família, provavelmente 

porque alertaram sobre alguns aspectos voltados à condição de nudez relacionando-

as aos hábitos e costumes dos clientes. 

Plowright (1996) comenta que a maioria dos clientes e seus familiares não 

foram preparados para a experiência de conviver com o ambiente da UTI. Segundo 

a autora, os visitantes precisam saber a quem se dirigir para obter informações sobre 

o estado do parente internado, sugerindo que o médico e a enfermeira são os 

profissionais indicados para esclarecimentos sobre a evolução do quadro clínico. 

Cabe também à enfermeira, explicar as rotinas da unidade e providenciar o acesso 

dos familiares, além de prepará-los para o cenário que irão visualizar. Para ela, a 

família foca sua atenção e preocupação na saúde do cliente e no atendimento das 

suas necessidades. 

No mesmo sentido, acredita-se que o contato da família com o cliente 

internado na UTI é benéfico e minimiza o sentimento de desamparo. A permanência 

da família junto a ele, lhe transmite segurança, proteção e afeto, tornando o 
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ambiente destas unidades mais humanizado (Nascimento & Martins, 2000).   

Tendo-se em vista estas colocações, constata-se que, entre as UTIs, nas quais 

as enfermeiras entrevistadas fazem parte do quadro de funcionários, algumas 

reservam um leito separado para acompanhante. Acredita-se que vários destes 

serviços estão revendo sua postura em relação à participação dos familiares, 

apreendendo a importância de sua presença como fator contribuinte para a 

recuperação da saúde. 

Esta visão é asseverada pela concepção de Crepaldi (1999), para a qual a 

presença da família no hospital não pode ser uma concessão, mas uma obrigação, 

sendo livre o horário destinado às visitas. Complementa que a figura do familiar 

como coadjuvante pode ser significativa quando bem orientada e quando o serviço 

permite sua participação. 

Pode-se deduzir então, que para algumas enfermeiras o papel da família 

deve ser valorizado. Em face da complexidade do tratamento intensivo e das 

emoções vivenciadas pelo cliente e seus parentes ante a perspectiva de uma 

enfermidade grave, acredita-se que as informantes destacaram situações 

envolvendo a exposição corporal como um complicador a mais na relação cliente-

família-equipe. 

Neste sentido, a enfermagem não pode desconsiderar que na sociedade em 

que vivemos os aspectos culturais, as crenças religiosas, as tradições e os valores 

familiares não podem ser ignorados, pois estes influenciam a determinação de quem 

a pessoa é, a postura de não se apresentar despido, como ela aceita as informações e 

como expressa sua sexualidade. Tais valores emergem e são incorporados desde a 

infância (Smeltzer & Bare, 1994). 

Vimos, pelos incidentes já discutidos, que no âmbito da enfermagem, mais 

especificamente no ato de cuidar, a exposição corporal é necessária em variadas 

circunstâncias. A maioria dessas situações envolve o contato físico, muitas vezes 

íntimo, podendo aflorar reações, involuntárias ou voluntárias, que demonstram a 

expressão da sexualidade do cliente.   

As enfermeiras descreveram algumas situações vivenciadas na terapia 

intensiva, nas quais emergiram manifestações de conotação sexual apresentadas 

pelos clientes durante os cuidados, cujas circunstâncias originaram a categoria de 

situação manifestações da sexualidade. 
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Esta categoria foi a terceira mais freqüente entre os ICNs (5,8%), não sendo 

evidenciada entre os ICPs (tabela 1). Identificou-se um incidente relacionado a 

homossexualismo, ocorrido com cliente jovem-adulto consciente, e duas  

ocorrências de priapismo,  envolvendo dois clientes jovens, um consciente e o outro 

confuso e desorientado. 

O cliente homossexual foi internado na UTI com complicações a esclarecer 

associadas a suposta gestação, sendo posteriormente diagnosticada ascite 

acentuada. O primeiro caso de priapismo aconteceu devido a um  trauma de coluna 

cervical e o segundo foi associado à enfermidade neurológica a esclarecer.  

Os casos de priapismo provavelmente estão relacionados a afecções 

neurológicas, uma vez que a ereção reflexogênica ocorre pela transmissão do 

estímulo por meio do sistema nervoso autônomo, ao passo que a ereção psicogênica 

inicia nos centros cerebrais superiores, sendo o estímulo transmitido pelo sistema 

nervoso parassimpático toracolombar até a região genital (Smeltzer & Bare, 1994).   

A vigência de lesão nervosa, quando incompleta, provoca menos déficits 

neurológicos, o que favorece a reabilitação sexual. Vale lembrar que a estimulação 

tátil, durante a manipulação do cliente, pode provocar prazer sexual devido ao 

aumento da hipersensibilidade nesta região.  

Os resultados evidenciam que, provavelmente, as informantes depararam-se 

com situações inesperadas durante a realização de cuidados nos quais houve 

exposição e manipulação do corpo do cliente, visto que as avaliaram negativamente. 

Acredita-se que, em alguns eventos, a falta de conhecimento técnico-científico sobre 

priapismo decorrente de traumas ou distúrbios neurológicos leva os profissionais de 

enfermagem e outros da área da saúde a uma interpretação equivocada do episódio.     

Além dos aspectos fisiopatológicos, o sexo e a sexualidade ainda são 

assuntos considerados tabus no âmbito da enfermagem. Entretanto, a 

conscientização acerca da sexualidade como aspecto individual de cada pessoa 

contribui para que a enfermeira compreenda certas reações dos clientes. Na 

verdade, é importante enfatizar que a compreensão da própria sexualidade, pelos 

profissionais da saúde, favorece a realização das atividades que implicam em expor 

e manusear o corpo da clientela, principalmente as partes íntimas. 

A sexualidade humana é questão individual e subjetiva, entrecortada por 

normas e padrões culturais; no entanto, o modelo biomédico e a moral cristã vêm 
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direcionando a forma de vivê-la. Por conseguinte, a homossexualidade não é 

admitida como categoria social no meio científico e nem na sociedade. É estudada 

como desvio de comportamento ou doença, embora alguns pesquisadores já aceitem 

a possibilidade de vê-la como opção sexual ou mesmo como “manifestação da vida” 

(Carvalho, 2001, p. 9). 

Isto fica evidente diante da constatação de que nas instituições hospitalares 

não há enfermarias destinadas ao internamento de homossexuais. O que se percebe 

é que, ao se defrontar com tal clientela, a equipe fica desnorteada e confusa, 

desconhecendo a forma de seu encaminhamento, uma vez que tais circunstâncias 

não estão previstas nas normas da instituição. 

A homossexualidade é definida como “... afinidade, atração e/ou comportamento 

sexual entre indivíduos do mesmo sexo”. Cientificamente não há comprovação 

específica para hereditariedade, conquanto se possa afirmar a possibilidade de este 

comportamento ter sofrido influência dos valores e da forma de vida do contexto 

onde o indivíduo está inserido, considerando-se a família, a escola, a religião, o 

trabalho e a sociedade (Monteoliva, 1996, p. 57).  

Observando-se os resultados, denota-se que a enfermagem continua 

assistindo os clientes como indivíduos assexuados. Este enfoque de corpo 

assexuado, tanto do cuidador como do ser cuidado, vem perpassando os anos, 

tendo como origem o período Nightingaliano. Florence introduziu a enfermagem 

como profissão construindo-a a partir de fortes princípios morais e religiosos, tendo 

como critério exigência rigorosa em relação à postura e à disciplina (Ferreira, 1995; 

Passos, 1996). 

Destarte, é compreensível a constatação, a partir dos resultados, de que as 

informantes atribuíram negativamente os episódios de priapismo e a experiência 

com homossexualidade, pelos fatores que permearam o atendimento a estes clientes. 

Mediante as situações descritas, emergiram os comportamentos da equipe e 

dos clientes voltados para a questão da exposição corporal durante a assistência na 

terapia intensiva. 

A análise dos resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3, correspondentes aos 

ICPs e ICNs, indica que predominaram os comportamentos da equipe tendentes  à 

proteção e manutenção da privacidade do cliente. É importante destacar que tais 

condutas prevaleceram em todas as categorias de situação entre os ICPs, ocorrendo 
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o mesmo dentre os ICNs, exceto manifestações da sexualidade (tabela 3.6). 

A maioria dos comportamentos identificados voltou-se para o resguardo da 

intimidade do cliente, proteção do corpo e do espaço pessoal, denotando-se a 

tentativa de preservar a privacidade, como fica evidente nas tabelas 2.1.2, 2.2.2, 

2.3.2, 2.4.2 e 2.5.2 (apêndice A) e tabelas 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 e 3.6.2 (apêndice 

B), referentes aos ICPs e ICNs, respectivamente.  

Mesmo reconhecendo que, na terapia intensiva, a manutenção da privacidade 

do cliente seja uma tarefa difícil para a equipe, pela especificidade do atendimento e 

características da planta física, percebe-se ter havido empenho em proteger e expor o 

cliente o menos possível, tanto nos ICPs quanto nos ICNs. 

Embora seja evidente a preocupação da equipe em preservar a privacidade, 

foram encontrados alguns comportamentos que apontam descuido por parte da 

equipe em relação à proteção da intimidade, mesmo frente à necessidade de expor o 

cliente para o atendimento. Esses casos estão apresentados nas tabelas 2.1.2, 2.3.2, 

2.5.2 (apêndice A) referentes aos ICPs, e nas tabelas 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2 (apêndice 

B) referentes aos ICNs.   

Tais comportamentos, apesar de identificados minoritariamente, foram mais 

comuns entre os ICNs, embora também tenham sido encontrados nos ICPs. Cumpre 

assinalar que em algumas situações houve a participação de outros profissionais de 

saúde atuantes na UTI, porém em todos os casos a equipe de enfermagem esteve 

envolvida diretamente na assistência aos clientes. 

O cuidar em enfermagem, para Figueiredo & Machado (1996), identifica-se e 

caracteriza-se pelo encadeamento de conhecimentos e habilidades, decorrente de 

práticas realizadas individual e coletivamente. Os autores consideram o cuidado 

humano a essência fundamental desta profissão e enfatizam que as atividades de 

cuidar (banho, proteção, conforto e privacidade) não devem se confundir com as 

rotinas e tarefas mecânicas, por serem desfavorecidas pela objetividade e pela 

racionalidade, ou seja, carentes de subjetividade e de humanização.  

Em vista disso, compreende-se que o cuidado deve ser personalizado e 

orientado para as necessidades individuais de cada cliente. Percebe-se que as 

enfermeiras estavam atentas à necessidade de preservação da intimidade, 

priorizando a proteção corporal e os sentimentos dos clientes, respeitando-os e 

procurando manter sua privacidade. 
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 O contato físico, na relação enfermeira-cliente, gera certa intimidade, 

principalmente por envolver o “toque”, podendo e devendo estar acompanhado de 

afeto, dedicação e respeito. A enfermagem deve ser capaz de reconhecer as emoções 

oriundas deste contato para que possa compreender as reações dos clientes frente à 

invasão da sua intimidade, principalmente na UTI, onde os indivíduos estão mais 

sujeitos à exposição e manipulação do corpo. 

Como afirmam Figueiredo & Carvalho (1999, p. 153), “Não há como admitir 

distância entre o corpo que cuida e o que recebe cuidados”.  Corroborando a observação 

destas autoras, destaca-se que não se pode cuidar do outro concebendo 

simplesmente o corpo biológico. Para tal é imprescindível o envolvimento físico, 

moral, espiritual, social, cultural e afetivo, lembrando que durante o processo de 

cuidar ocorre constantemente a interação entre seres humanos (Lambronici & Polak, 

2000).  

Neste sentido, entende-se que o processo de cuidar envolve atenção, 

dedicação, respeito e solidariedade de quem cuida para com quem é cuidado. Esta 

visão vem ao encontro da afirmação de Boff (1999), que cuidar do outro é muito mais 

do que uma simples ação, é uma atitude que envolve preocupação, ocupação, 

responsabilidade e afetividade. 

 De acordo com Applegate & Morse (1994), o respeito pela privacidade do 

cliente é considerado parte da rotina do cuidado de enfermagem, devendo-se 

lembrar que o conceito de privacidade é abstrato e culturalmente definido, sendo 

dependente da situação. Em outras palavras, o papel e a responsabilidade de prover 

o cuidado estabelecem que o preceito cultural de privacidade pode ser violado, e os 

indivíduos institucionalizados freqüentemente percebem que as regras não são 

respeitadas. Portanto, as normas de privacidade definidas pela cultura dominante 

são redefinidas na relação profissional/cuidado, entre a enfermeira e o cliente.  

 Um dos aspectos importantes para a manutenção da privacidade é a 

interação enfermeira/cliente, que segundo Pupulim & Sawada (2002a), é facilitada 

pela comunicação, principalmente a não-verbal. A demonstração de preocupação 

por parte da equipe de enfermagem em proteger a privacidade do cliente pelas 

atitudes e expressão corporal transmite segurança ao indivíduo enfermo, 

favorecendo o relacionamento interpessoal e a execução das atividades de cuidar. 

 Esta concepção é congruente com o entendimento de que a privacidade é 
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uma necessidade e um direito de todo ser humano, sendo indispensável para a 

manutenção de sua individualidade (Sawada, 1995).  

 Neste sentido, os resultados referentes aos comportamentos da equipe de 

saúde demonstram a preocupação e o esforço dos profissionais em proteger e manter 

a privacidade dos clientes, revelando a importância conferida por eles a este aspecto 

que permeia o cuidado intensivo. 

 Do mesmo modo, os resultados obtidos acerca dos comportamentos dos 

clientes também evidenciam prioridade à proteção e manutenção da privacidade 

(59,6%) entre os ICNs (tabela 3), constatando-se sua prevalência na maioria das 

categorias de situação (tabelas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4), exceto horário de visita e 

manifestações da sexualidade (tabelas 3.5 e 3.6, respectivamente).   

Por outro lado, os resultados dos ICPs (tabela 2) demonstram que tais 

comportamentos foram secundários (29,4%), indicando priorização somente nas 

categorias de situação admissão e permanência na UTI, avaliação física e horário de 

visita (tabelas 2.2, 2.4 e 2.5, respectivamente). 

Os comportamentos mais demonstrados pelos clientes nos ICNs, consistiram 

em aceitar ou reagir negativamente à exposição corporal e solicitar proteção 

corporal, sendo também identificados alguns comportamentos que denotam 

reivindicação da privacidade e outros que demonstram pudor, os quais podem ser 

constatados nas tabelas 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 e 3.4.2 (apêndice B).        

 Cumpre assinalar que, dentre os ICNs, os clientes que não reagiram à 

exposição corporal, um estava inconsciente, um confuso e desorientado, um era 

“stripper” e outro estava mais preocupado com seu estado clínico (lesão em coluna 

cervical com tetraplegia). Além destes, alguns só concordaram após explicação sobre 

os motivos, cuidados e procedimentos. 

 Os comportamentos dos clientes entre os ICPs voltados ao resguardo da 

privacidade foram semelhantes aos encontrados nos ICNs, porém em menor 

proporção, prevalecendo manifestações quanto à exposição corporal, proteção 

corporal e reivindicação da privacidade, evidenciadas nas tabelas 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 

2.4.2 e 2.5.2 (apêndice A). 

 Esses resultados revelam, sob a ótica das enfermeiras, que os clientes 

internados na terapia intensiva se importam com a condição de estar despido e 

expor o corpo, principalmente as “partes íntimas”, à equipe de saúde, visto que o 
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ambiente e as pessoas são estranhos. Além disto, fica evidente a necessidade de 

proteger o corpo, explicitando a importância de se resgatar e manter a privacidade, 

entendida como perdida a partir da admissão e no decorrer da internação. 

 Esta constatação também foi obtida por Figueiredo & Machado (1996), ao 

realizarem um estudo sobre a questão da nudez com clientes internados em 

enfermarias, os quais referiram a falta de preocupação da equipe de enfermagem 

com a nudez, a desproteção corporal e a ausência de privacidade.  

 O mesmo foi confirmado por Bellato (2001), ao pesquisar o significado da 

vivência da hospitalização junto a indivíduos internados, observando a ausência de 

privacidade ao presenciar a exposição corporal para exames ou procedimentos nas 

enfermarias.  

 Cumpre assinalar que, quando o cliente recusa ou resiste a uma determinada 

ação da enfermeira durante o cuidado com o seu corpo, esta esclarece os motivos 

para tal e que sabe o que está fazendo. Na realidade, as enfermeiras tentam 

convencê-lo de diversas maneiras. De certa forma, exercendo o poder que lhes é 

conferido para executar a assistência pelo domínio do saber científico (Ferreira, 

1995). 

Cabe aqui destacar que  

“A aplicação dos mecanismos do poder disciplinar ainda hoje, na 
instituição hospitalar, funciona como um ‘passaporte legal’ criando 
condições de acesso ao corpo do cliente hospitalizado, manipulando-o, 
sem abrir espaço para reações ou questionamentos acerca das ações que 
nele estão sendo realizadas” (Ferreira & Figueiredo, 1997a, p. 114).   
 

No entanto, nas UTIs, a característica do atendimento e, em alguns casos, o 

estado clínico do cliente, inviabilizam a disponibilidade de tempo para explicações, 

tendo a equipe que agir com rapidez e habilidade para restaurar a saúde e manter a 

vida. 

 É natural que os clientes procurem preservar sua intimidade e 

individualidade, manifestando-se verbalmente, gestualmente ou por expressão 

facial, uma vez que privacidade pode ser definida como sendo o acesso exclusivo de 

uma pessoa ao seu próprio reino e entendida como uma realidade social que existe 

no interior de um fenômeno político, tecnológico, psicológico ou evolucionário 

(Rawnsley, 1980). 

 Considerando-se este conceito, o hospital e, mais especificamente, a UTI, são 
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ambientes que somam a vivência da enfermidade com a complexidade da tecnologia 

empregada a fim de definir o diagnóstico e a terapia a ser conduzida para o 

restabelecimento da saúde. Estes fatores, adicionados à condição de exposição e 

manipulação do corpo, geram estresse e insegurança no cliente internado. 

 Outro aspecto importante  emergido nos comportamentos da equipe e dos 

clientes foi a identidade de gênero relacionada à assistência, denotando-se a 

relevância para ambos, tanto nos ICPs (tabela 2) como nos ICNs (tabela 3). 

 Verifica-se pelos resultados que a participação de cuidador do sexo oposto 

durante o atendimento, como executor ou auxiliar do cuidador do mesmo sexo do 

cliente, assim como a indisponibilidade deste último para a assistência, incomodou a 

equipe de saúde, principalmente a de enfermagem, uma vez que esta atua 

constantemente junto ao cliente, desde os cuidados mais básicos até os mais 

complexos.  

 Percebe-se que, ao descrever o sexo do(s) cuidador(es) envolvido(s) no 

atendimento, as informantes revelam a inquietação provocada pela dificuldade de 

disponibilizar, na maioria das vezes, cuidador do mesmo sexo do cliente, como fica 

evidente nas tabelas 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 e 2.5.1 (apêndice A) e tabelas 3.1.1, 3.2.1, 

3.3.1, 3.4.1 e 3.6.1 (apêndice B), referentes aos ICPs e ICNs, respectivamente.   

 É compreensível a preocupação das enfermeiras diante da constatação de que 

o contingente de mulheres nesta profissão ainda é predominante. Observa-se que a 

adesão de homens atualmente é crescente, porém ocorre lentamente. 

 Ao estudar o papel da formação moral e atitudinal no ensino da enfermagem 

vinculando-o à manutenção e reprodução das relações de poder de gênero e de 

classe na profissão, Meyer (1993) constatou que o cuidar em enfermagem ainda está 

associado ao papel social da mulher, como dona-de-casa e responsável pelos filhos. 

Coloca que o caráter feminino da profissão permanece forte, observando que, no 

decorrer da história,  cuidar de pessoas enfermas sempre foi considerada uma das 

atribuições femininas no seio familiar.  

Ao mesmo tempo, a citada autora verificou que os profissionais de 

enfermagem do sexo masculino que exercem a profissão nos dias de hoje, são 

discriminados no exercício de suas funções em determinadas áreas, como pediatria, 

ginecologia e obstetrícia, completando em estudo posterior, que a enfermagem e a 

questão de gênero estão intimamente relacionados, de variadas formas e de maneira 
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intensa (Meyer, 1998). 

 Esta colocação vem ao encontro da inquietação demonstrada pelas 

enfermeiras, podendo-se deduzir que, ao destacar a questão de gênero, conferem 

importância significativa a este aspecto, considerando-o inerente e relevante para a 

realização da assistência. 

 Neste sentido, concordamos com Progianti (1996, p. 136) quando afirma que 

“... a divisão sexual do trabalho distribui os gêneros para atividades desiguais, onde umas são 

mais valorizadas que as outras entre o mundo da reprodução (doméstico) e o da produção 

(público)...”. Cumpre assinalar que a enfermagem está diretamente relacionada ao 

mundo da reprodução, ou seja, ao mundo feminino, sendo por isso menos 

valorizada e menos procurada por homens. Talvez isto explique o número reduzido 

de elementos do sexo masculino nesta profissão, somando-se a este fator os baixos 

salários. 

 Outra explicação pode ser o que Pereira (1996, p. 218) levantou ao estudar a 

representação do gênero masculino na enfermagem, apontando a questão da 

referência “afeminado” aos homens que optam pela enfermagem. Para este autor, o 

homem enfermeiro, então designado “indivíduo feminino”, está procurando legitimar 

o seu papel na enfermagem, embora seu comportamento no exercício da profissão 

esteja ainda socialmente condicionado à natureza feminina. 

 Faz-se necessário, portanto, compreender o significado de gênero, o qual 

pode ser definido como a construção social da distinção entre homens e mulheres, 

entendendo que as diferenças são edificadas e estruturadas a partir dos aspectos 

culturais e do contexto histórico onde elas ocorrem (Nascimento & Diniz, 1998).  

 Da mesma forma, Lima (1995, p. 93) afirma que a identidade de gênero é a 

que todo ser humano possui, a mais permanente e a de maior valor. Para essa 

autora, qualquer tentativa de mudar a relação entre os gêneros (masculino e 

feminino) envolve a compreensão do contexto sociopolítico acerca do que se quer 

modificar. 

 No ambiente hospitalar existe preocupação com a condição de gênero 

referente à internação dos clientes, em enfermarias determinadas para o sexo 

masculino e para o sexo feminino, porém, denota-se despreocupação com o gênero 

do cuidador em relação ao cliente no cotidiano da assistência. Observa-se 

freqüentemente cuidadores do sexo oposto realizarem cuidados e procedimentos, 
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não se reconhecendo que os clientes têm o direito de opinar e interferir, de acordo 

com sua preferência.  

 Em se tratando de UTI, separar os clientes conforme o sexo é quase 

impossível. Procura-se então isolá-los com divisórias, biombos, cortinas ou em box 

individual. Mesmo assim, geralmente a estrutura física possibilita a percepção ou 

visualização do que ocorre com outro cliente.   

 Verifica-se, pelos resultados obtidos referentes à categoria questão de gênero, 

que os comportamentos dos clientes nos ICPs (tabelas 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4), na visão das 

informantes, indicam a relevância deste aspecto para eles, uma vez que ele 

predomina em todas as categorias de situação, exceto horário de visita (tabela 2.5). 

 Em contrapartida, nos ICNs observa-se que os clientes se manifestaram com 

respeito ao gênero do cuidador, primordialmente, nas categorias de situação 

procedimentos terapêuticos (36,8%) e manifestações da sexualidade (57,1%), ao 

passo que nas demais, se identificou pouca ou nenhuma manifestação em relação ao 

sexo do cuidador. 

 A maioria das condutas identificadas consistiu em recusar ou aceitar e 

colaborar diante de cuidador do sexo oposto, principalmente após esclarecimento 

sobre a indisponibilidade de cuidador do mesmo sexo, tanto nos ICPs (tabelas 2.1.1, 

2.2.1, 2.3.1 e 2.4.1 do apêndice A) como nos ICNs (tabelas 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 e 3.6.1 do 

apêndice B). 

Os comportamentos dos clientes refletem os papéis definidos para homem e 

mulher incorporados no seio familiar, na escola, no trabalho, ou seja, no contexto 

social onde estão inseridos.  

 De acordo com Costa & Antoniazzi (1999), a construção da identidade de 

gênero é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e da sua personalidade. 

Este processo origina-se em seus antecedentes pessoais (biológico, social, e 

psicológico), influenciando a maneira de agir, pensar e ser, uma vez que as crenças, 

atitudes e os estereótipos da pessoa sobre gênero compõem a formação deste 

conceito. 

 Em concordância com estas autoras, Bachx (2002) acrescenta que esta 

construção implica em um processo de socialização e no estabelecimento de padrões 

de relação homem-mulher, homem-homem e mulher-mulher, influenciando as 

inúmeras maneiras pelas quais os indivíduos se integram em uma dada sociedade. 
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 Refletindo-se acerca destas colocações e dos comportamentos apresentados 

pelos clientes, compreendem-se as reações esboçadas diante da possibilidade de 

expor-se aos cuidadores das UTIs, sejam eles do sexo oposto ou do mesmo sexo. Os 

resultados demonstram que os clientes reagiram conforme os valores absorvidos no 

decorrer de sua vida, denotando-se que a maioria não entende como “natural” ser 

cuidado por pessoas estranhas, principalmente de outro sexo, despido e sujeito à 

manipulação, ainda que vivenciando enfermidade e internação. 

 Cabe destacar um único caso em que o cliente declara sua opção sexual, 

assumindo ser homossexual do sexo masculino (tabela 3.6.1 do apêndice B), porque 

atualmente não é incomum o profissional se deparar com tal situação no âmbito dos 

serviços de saúde.        

 A masculinidade e a feminilidade são manifestações da identidade sexual, ou 

seja, do estereótipo de gênero4 desenvolvido e apreendido durante o crescimento e 

amadurecimento do ser humano. Entende-se que este processo é permeado por 

diversos fatores (anteriormente apresentados e discutidos), os quais influenciam no 

tipo de relacionamento e papel social desempenhado pelo indivíduo, incluindo-se a 

linguagem (verbal e gestual), vestuário e aparência física. 

 Para Monteoliva (1996) a sexualidade humana é opcional, é uma escolha. O 

autor considera o cérebro como o principal órgão sexual do ser humano, 

completando que o comportamento e a adaptação do indivíduo decorrem de um 

processo lento de amadurecimento e aprendizagem, uma vez que possui capacidade 

intelectual e de raciocínio, alicerces básicos para a compreensão do significado de 

liberdade e responsabilidade, aspectos que favorecem o estabelecimento de conduta 

ética, ou melhor, da postura ética sexual.  

 Aparentemente, ao assumir sua opção sexual, o cliente homossexual 

demonstra seguir seus próprios valores morais, adotando a conduta ética referida 

por Monteoliva, mesmo que inconsciente de tal postura, percebendo-se que segue 

sua intuição, deixando seus instintos naturais aflorarem, acreditando poder ser 

aceito “como é” pela equipe de saúde. 

 Na continuidade, a análise dos resultados acerca da categoria atitudes do 

                                                 
4  “... conjunto de crenças acerca dos atributos pessoais adequados a homens e mulheres, sejam estas crenças 
individuais ou partilhadas”, podendo também ser definido como “... percepção da tipicabilidade do traço 
segundo o sexo” (D´Amorim, 1997, p. 122 e 124).  
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profissional (tabelas 2 e 3, referentes aos ICPs e ICNs, respectivamente) demonstra 

que a equipe manifestou preocupação, dedicação e respeito à clientela, sendo 

encontradas também, em menor número, atitudes de desconsideração, de 

priorização aos cuidados intensivos e algumas direcionadas aos familiares. 

 Tais comportamentos prevaleceram nos ICNs (21,5%), como fica evidente nas 

tabelas 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3 e 3.6.3 (apêndice B), sendo menos freqüentes nos ICPs 

(18,5%), como se pode conferir nas tabelas 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3 e 2.5.3 (apêndice A). 

Assinale-se que ações junto aos familiares somente foram encontradas nas situações 

positivas (tabela 2.5.3 do apêndice A). 

A maioria dos comportamentos incluídos nesta categoria foi manifestada pela 

equipe de enfermagem, talvez por estar mais presente durante a assistência. Vale 

ressaltar, que atitudes de desconsideração e desrespeito foram apresentadas também 

por outros profissionais da equipe de saúde (tabelas 3.3.3 e 3.4.3 do apêndice B, 

referentes aos ICNs).  

Segundo Hayashi & Gisi (2000), as rotinas do cotidiano na terapia intensiva 

podem coibir a percepção da equipe. As autoras observam ainda, que a tecnologia, 

ao mesmo tempo em que dá segurança aos profissionais, contribui para a 

despersonalização do cuidado, desvalorizando as relações humanas. 

Ao manifestar preocupação, dedicação e respeito ao cliente em determinadas 

situações, a equipe parece estar consciente da desvalorização do ser humano como 

sujeito do cuidado, tendo em vista que a fragmentação do corpo pelo modelo 

biomédico vislumbra o homem como objeto, perpassando impessoalidade.  

Neste sentido, admite-se que os profissionais atuantes em terapia intensiva 

geralmente exteriorizam controle emocional e racionalidade, transmitindo certa 

frieza e distanciamento na relação com os clientes, por priorizarem o tecnicismo e o 

mecanicismo para o atendimento.   

 No entanto, pode-se deduzir pelos resultados, que há preocupação por parte 

da equipe com esta realidade, na medida em que se constata a adoção de condutas 

que demonstram sensibilidade e solidariedade, talvez com o intuito de minimizar 

esta visão de automatização conferida à assistência nas UTIs. 

 Sob este enfoque, Bettinelli & Erdmann (1998, p. 32) lembram que o ser 

humano é dotado de sentimentos permeados pela emoção, o que não o impede de 

racionalizar e ser tecnicista quando necessário, principalmente na UTI. Estes autores 
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alertam que um fato não impossibilita o outro, propondo o “cuidado solidário” como 

compromisso social da enfermagem nestas unidades, acreditando que o mesmo 

favoreça a relação interpessoal entre cliente e equipe. 

 Em contrapartida, observa-se nos ICPs (25,5%) que os clientes manifestaram 

preocupação com a auto-imagem e com as eliminações, em relação às condutas de 

atendimento e de relacionamento com os profissionais, além de demonstrar pudor 

diante dos familiares (tabelas 2.1.3, 2.2.3 e 2.5.3 do apêndice A). Nos ICNs, (15,4%), 

por outro lado, as atitudes consistiram em manifestar preocupação com o estado 

clínico e tratamento, agir como gestante, comportar-se como mulher e não admitir 

ser tratado como homem, além de permanecer quieto atendendo somente às 

solicitações (tabelas 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3 e 3.6.3 do apêndice B). 

 É interessante a diversidade de atitudes dos clientes identificada nos 

incidentes críticos positivos e negativos, na perspectiva das enfermeiras, tendo-se em 

vista a questão da nudez. Na verdade, percebe-se que cada um manifestou sua 

inquietação em determinada situação, verbalizando-a ou expressando-a gestual ou 

fisionomicamente, imbricando valores pessoais e a situação vivenciada. 

 Sabe-se que o indivíduo altera sua maneira de ser e agir no decorrer da vida 

de acordo com a aprendizagem e amadurecimento, sob influência da família, da 

comunidade, do nível cultural, trabalho, situação econômica, religião, vivência de 

eventos dramáticos (acidentes, morte de entes queridos,...), entre outros fatores. 

Todavia, dependendo do contexto onde se encontra, esse indivíduo pode adotar 

posturas diferentes das habituais. 

 Considerando-se que a UTI destina-se a indivíduos em estado grave,  

somando-se a condição de enfermidade à complexidade e sofisticação dos 

mecanismos tecnológicos empregados para o tratamento, pode-se deduzir que tais 

fatores influenciaram o comportamento dos clientes, desencadeando variadas 

atitudes em determinadas situações e mediante a exposição corporal. 

 Ao preocupar-se com sua auto-imagem, o cliente reflete como percebe e o que 

pensa sobre seu próprio corpo. De acordo com Price (1990), a aparência física 

determina o conceito da pessoa sobre sua imagem corporal, adequada ou alterada, 

demonstrando por sentimentos e atitudes, que ela é fundamental para a vida social. 

Da mesma forma, a dependência de outros para atender suas necessidades de 

eliminação e as demonstrações de pudor podem influenciar sua auto-imagem, como 
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impotente para o autocuidado. 

 Ao manifestar desconhecimento acerca das condutas adotadas para a 

assistência, o cliente tenta chamar a atenção dos profissionais quanto à falta de 

esclarecimento. Este aspecto é muito importante por tratar-se de terapia intensiva, 

em que a equipe está constantemente junto ao cliente e quase sempre realizando 

cuidados e procedimentos, esquecendo-se às vezes de que o que está acontecendo 

pode ser incompreensível para ele.  

 É natural que os clientes se preocupem com seu estado clínico, 

principalmente na UTI, por saberem que este serviço destina-se a casos graves. No 

entanto, um caso específico de homossexualismo, em que agir como mulher em 

estado de gestação, usar nome e vestes femininas, parece refletir o desejo de 

realmente ser do sexo feminino. 

 Aparentemente, as atitudes dos clientes surpreenderam a equipe, visto que se 

espera do indivíduo enfermo, passividade e submissão, por depender dos 

profissionais para o seu restabelecimento. Segundo Bellato (2001), o que se impõe no 

contexto hospitalar são os valores e as necessidades dos profissionais, que são 

imputados aos clientes internados de maneira arbitrária, em detrimento de seus 

valores e necessidades próprios.  

 Por outro lado, os resultados demonstram que a equipe de saúde esclareceu 

dúvidas e orientou os clientes durante a assistência, constatando-se que tal conduta 

foi mais comum nos ICPs (19,2%) do que nos ICNs (14%). Pode-se observar, nas 

tabelas 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4 e 2.4.3 referentes aos ICPs (apêndice A) e nas tabelas 3.1.4, 

3.2.4, 3.3.4 e 3.4.4 referentes aos ICNs (apêndice B), que predominaram as 

explicações voltadas às questões técnicas da assistência a ser realizada. 

Verificam-se também nos resultados alguns esclarecimentos acerca do sexo 

do cuidador, figurando mais nos ICPs (tabelas 2.1.4 e 2.3.4 do apêndice A) do que 

nos ICNs (tabela 3.3.4 do apêndice B). É evidenciada também uma explicação sobre 

as razões para a atitude do médico entre os ICNs (tabela 3.4.4 do apêndice B). Estas 

condutas emanaram da enfermagem, denotando-se que consideraram relevante para 

o cliente saber o sexo do cuidador em algumas circunstâncias, assim como entender 

o motivo para a conduta médica.   

Os resultados demonstram que a equipe de saúde, principalmente a 

enfermagem, preocupou-se em explicar ao cliente a execução técnica dos cuidados e 
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procedimentos, procurando esclarecê-lo com respeito à exposição corporal inerente a 

tais atividades. Entretanto, verifica-se em alguns ICNs, que os clientes não receberam 

orientação, conforme apresentam as tabelas 3.1.3, 3.2.4 e 3.3.4 (apêndice B). 

 Vale destacar que, entre os esclarecimentos direcionados ao cliente 

encontrados entre os ICNs, chamam a atenção os que se referem à remoção das 

roupas como rotina da UTI (tabela 3.2.3 do apêndice B), sem explicar o real motivo 

para tal.     

 Peixoto (1996) observou, ao realizar um estudo etnográfico sobre o processo 

de socialização nas UTIs, que em situações de emergência nestas unidades, onde a 

prioridade é salvar a vida, condutas extremamente agressivas podem ser realizadas, 

como deixar o cliente descoberto e não explicar o que vai  fazer. 

A mesma constatação foi obtida por Silveira (1997, p. 458) em seu estudo, 

evidenciando que 88% dos indivíduos entrevistados (internados em UTI) não 

receberam informação quanto à necessidade da nudez, e os que receberam (12%) não 

foram bem esclarecidos ou não compreenderam o motivo. Esta autora concluiu que a 

“... rotina da nudez na UTI, enquanto exercida à revelia do paciente, fere os princípios de 

cidadania...”. 

Do mesmo modo, Bellato (2001) detectou em seu estudo a falta de orientação 

e informação sobre cuidados e procedimentos que deveriam ser dirigidos aos 

clientes pela equipe de saúde, questionando a necessidade de mantê-los ignorantes 

quanto a sua doença e tratamento. 

 Os resultados indicam que alguns profissionais desvalorizaram a necessidade 

dos clientes de receber informações precisas e pertinentes ao momento vivenciado. 

Não obstante, tanto nos ICPs (tabela 2) como nos ICNs (tabela 3), os dados revelam 

que a maioria dos elementos da equipe valoriza a importância das orientações, tendo 

em vista a característica de atendimento destas unidades e o nível de consciência dos 

clientes.    

Por outro lado, as orientações direcionadas à equipe de saúde, identificadas 

majoritariamente entre os ICNs (tabela 3), versaram sobre realização de cuidado ou 

procedimento, proteção da intimidade do cliente e respeito a ele (tabelas 3.1.5, 3.2.5, 

3.4.5 e 3.6.4 do apêndice B). Os resultados apontam que a maioria das orientações 

emergiu da constatação de falha ou descuido na execução de cuidados e 

procedimentos, ou de explicações feitas de forma inadequada por elementos da 
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equipe durante a assistência.   

Chama a atenção que entre os ICPs (tabela 2) somente uma orientação foi 

destinada à equipe, constituindo-se de solicitar que o cuidador fosse do mesmo sexo 

do cliente (tabela 2.1.5 do apêndice A). A análise dos resultados referentes a esta 

categoria de comportamento da equipe de saúde, permite deduzir que o 

entendimento comum é que os profissionais estão “sempre” preparados para a 

realização da assistência, visto que se encontraram poucas orientações antecedentes 

ao cuidado ou procedimento, conforme tabela 2.1.5 referente aos ICPs (apêndice A) e 

tabelas 3.1.5, 3.4.5 referentes aos ICNs (apêndice B). 

Reconhece-se que, em situações de emergência, a orientação antes do 

atendimento é praticamente impossível, no entanto, este não foi o caso na maioria 

dos eventos relatados. A formação do profissional é um processo contínuo de 

aprendizagem e treinamento. Vale esclarecer que questionamentos com respeito à 

educação continuada e treinamento da equipe não foram objetivo deste estudo. 

Em uma pesquisa realizada por Corrêa (1995) junto a enfermeiras atuantes 

em UTI, objetivando a compreensão de ser enfermeira nesta unidade, emergiu, 

dentre os significados atribuídos pelas entrevistadas, a exigência de inúmeros 

requisitos e também domínio de conhecimentos específicos. Na seqüência, a mesma 

autora desenvolveu outro estudo em que procurou explicitar o treinamento 

oferecido e recebido para atuar nestas unidades, observando que se privilegia a 

dimensão técnico-biológica, em detrimento da questão humana (Corrêa, 2000). 

Cabe assinalar que a socialização do conhecimento deve ser um processo 

contínuo no cotidiano do exercício profissional, fundamentalmente em unidades 

críticas, onde intercorrências e complicações são freqüentes. Acredita-se que o 

treinamento e o aperfeiçoamento constante contribuem para o aprimoramento e 

aquisição de valores, atitudes e habilidades. Não se desconsidera a importância de 

programas de atualização, porém, cumpre salientar que orientações antes e no 

decorrer do atendimento são pertinentes em várias circunstâncias.    

Tendo-se em vista as situações vivenciadas e relatadas pelas informantes e, 

por conseguinte, a identificação dos comportamentos dos profissionais e dos 

clientes envolvidos em tais eventos, analisaram-se também as conseqüências desses 

comportamentos para ambos. 

Constata-se pelos resultados que as conseqüências para a equipe de saúde 
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que predominaram nos ICPs (tabela 2) são as que indicam a garantia da qualidade 

da assistência (41,1%), as quais prevaleceram em três categorias de situação (tabelas 

2.1, 2.2 e 2.5), excetuando-se a de procedimentos terapêuticos (tabela 2.3) e avaliação 

física (tabela 2.4). Todavia, entre os ICNs (tabela 3), tal conseqüência foi a terceira 

mais referida pela equipe (20,4%), não sendo identificada no horário de visita (tabela 

3.5). 

Por outro lado, para os clientes esta conseqüência apresentou a terceira 

prevalência (26,1%) entre os ICPs (tabela 2), predominando nas categorias 

procedimentos terapêuticos (tabela 2.3) e horário de visita (tabela 2.5), e constituiu 

minoria nos ICNs (6,3%), não sendo constatada na admissão e permanência na UTI, 

na avaliação física e no horário de visita (tabelas 3.2, 3.4 e 3.5, respectivamente).    

Os resultados demonstram que, nos ICPs, o respeito, a confiança, a proteção 

da intimidade e o reconhecimento do cliente pela equipe, assim como as orientações 

sobre o atendimento na UTI e sua apreensão pelos clientes, foram os aspectos que 

garantiram a qualidade da assistência, tanto para a equipe como para os clientes.  

Nos ICNs os resultados revelam que os fatores que asseguraram a qualidade 

do atendimento para a equipe consistiram em proteger a intimidade, respeitar e 

compreender os sentimentos dos clientes, bem como orientar a equipe de 

enfermagem e procurar conscientizá-la sobre postura inadequada e antiética durante 

a assistência. Igualmente, os clientes apontaram a proteção da intimidade e o 

respeito dos profissionais como aspectos que garantiram a qualidade da assistência 

na UTI.            

O respeito ao cliente foi a conseqüência mais relevante para a equipe em 

relação à garantia da qualidade da assistência nos ICPs (tabelas 2.1.9, 2.3.7 e 2.5.7 do 

apêndice A), sendo também significativa para os clientes (tabelas 2.1.9 do apêndice 

A). Entre os ICNs, também se denotou a importância do respeito para ambos (tabelas 

3.3.8, 3.4.9 e 3.6.7 do apêndice B), porém com menos ênfase. 

Esta constatação vem ao encontro da visão de Catarino et al (1999, p. 21, 22), 

ao lembrarem que o cliente hospitalizado perde o status de pessoa e passa a ser 

“objeto de cuidados”, afirmando que “... o respeito pode e deve ser entendido como a arte da 

conduta”. Estes autores levantaram em pesquisa bibliográfica, constituir-se senso 

comum na área de enfermagem que o respeito “... é o princípio fundamental para 

prestar cuidados”.  
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Da mesma forma, Waldow (2001b) coloca que, na esfera profissional, 

conscientizar acerca da importância do cuidado e do respeito mútuo entre os 

envolvidos pode favorecer sua realização. 

Outra característica que valorizou a assistência com respeito à qualidade foi a 

proteção da intimidade, evidenciando-se como a conseqüência mais destacada pelos 

clientes, nos ICPs (tabelas 2.1.9, 2.3.7, 2.4.6 e 2.5.7 do apêndice A) e nos ICNs (tabelas 

3.1.9 e 3.3.8 do apêndice B). Verifica-se, igualmente, relevância majoritária dessa 

categoria para a equipe nos ICNs (tabelas 3.1.9, 3.2.9, 3.4.9 e 3.6.7 do apêndice B), 

principalmente para a enfermagem, constatando-se também sua importância entre 

os ICPs (tabelas 2.2.7, 2.3.7, 2.4.6 e 2.5.7 do apêndice A). 

Proteger a intimidade dos clientes na UTI é um desafio para a equipe de 

saúde, uma vez que a planta física destes ambientes e a distribuição dos leitos 

geralmente comprometem a manutenção da privacidade. Além disso, o espaço 

pessoal e o corpo do cliente são violados constantemente pelos profissionais, 

lembrando-se que a exposição e manipulação corporal são inerentes a diversas 

atividades de cuidar, exercidas em sua maioria pela enfermagem. 

Segundo Leino-Kilpi et al. (2001), o espaço pessoal é um lugar invisível que 

circunda o corpo humano como uma área individual, separando uma pessoa de 

outra. No entanto, de acordo com Miranda (1994, p. 37) o entendimento geral é que 

“A enfermeira é a profissional da área de saúde que tem maior autorização social para tocar o 

corpo do outro”. Compreende-se que tal concepção não confere a estes profissionais o 

direito de expor e manipular indiscriminadamente o corpo dos clientes. 

Visualizar-se no lugar do cliente, pensar sobre o que precisa ser feito e como 

ele prefere que o seja, é uma forma de garantir a promoção da saúde, respeitando 

suas crenças e tabus, uma vez que muitos cuidados perpassam a intimidade (Dugas, 

1988). 

Nesta perspectiva, é fundamental a equipe conquistar a confiança do cliente 

(tabelas 2.1.9 e 2.2.7 do apêndice A), orientá-lo sobre os procedimentos e cuidados a 

serem executados (tabela 2.2.7 do apêndice A), bem como obter seu reconhecimento 

(tabelas 2.1.9 e 2.3.7 do apêndice A). Em adição a estes aspectos, fica evidente nos 

resultados referentes aos ICPs que, para os clientes, compreender as condutas e as 

orientações contribuiu para garantir a qualidade do atendimento (tabelas 2.1.9 e 2.2.7 

do apêndice A). 
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Silva et al. (2001, p. 585) ao investigarem o conceito de cuidar junto a 

enfermeiros e indivíduos internados, constataram no discurso dos clientes que estes 

associam o cuidado “... às orientações que eles esperam receber dos profissionais, no sentido 

da aprendizagem para o bem viver; para a responsabilidade que eles desejam ver demonstrada 

pelos enfermeiros e pela amizade que esperam receber”.  

Por isso, Silva (1998) alerta que o cliente observa o comportamento dos 

profissionais e que este é comunicação. A mesma autora comenta em outro estudo, 

que o ser humano passa a confiar em outro quando percebe constância e coerência 

entre o discurso e a prática, completando que o comportamento influencia a 

transmissão de segurança e confiança (Silva, 2001).  

No mesmo sentido, alguns autores enfatizam que a enfermagem precisa 

desenvolver a capacidade de ouvir o outro, prestar atenção no que o cliente tem a 

dizer (Kohlrausch et al., 2000; Teixeira, 2000). Acredita-se que esta habilidade e a de 

se aproximar do cliente favorecem a comunicação e conseqüentemente permitem 

conhecê-lo melhor e vice-versa. Cumpre observar que tais habilidades devem 

estender-se aos demais profissionais da área da saúde. 

Assim sendo, é consensual a importância da comunicação para o 

desenvolvimento da assistência, lembrando-se que para tal é necessário orientar e 

educar o cliente de forma que este compreenda as informações e sinta-se valorizado, 

e, desta forma, reconheça o empenho da equipe e colabore para seu próprio 

restabelecimento. 

Sob este enfoque, concorda-se com a concepção de Silva (2000) de que no 

processo de cuidar, respeitar a autonomia, a dignidade, a individualidade e a 

singularidade do cliente, faz-se impreterível quando se entende que cuidar de 

outrem significa, acima de tudo, ajudá-lo a cuidar dele próprio.  

Ademais, deve-se manter a observância de que geralmente os clientes 

vivenciam a UTI como um local que possibilita a recuperação da saúde, pelos 

recursos tecnológicos e humanos de que dispõe para a assistência, constituindo-se 

em um espaço de segurança pela percepção de garantia quanto a atendimento 

eficiente (Castro, 1990). 

Na mesma vertente, tais idéias sustentam os demais fatores que contribuíram 

para a qualidade da assistência, segundo a equipe de saúde,  como orientar a equipe 

de enfermagem, compreender sentimentos dos clientes e procurar conscientizar os 



 88

profissionais sobre posturas inadequadas e antiéticas durante o atendimento (tabelas 

3.1.9, 3.2.9 e 3.6.7 do apêndice B). 

Vale ressaltar que a percepção dos sentimentos do cliente não é suficiente se 

estes não forem compreendidos e respeitados, adotando-se medidas para minimizá-

los. Isto implica valores morais e éticos, os quais estão intimamente relacionados 

com o comportamento humano.  

Na perspectiva de Lunardi (2000, p. 45), “O reconhecimento do que vivemos e 

enfrentamos como problemas morais, leva-nos a pensar e a refletir sobre como deveríamos 

agir”. Pode-se então deduzir que o processo de conscientização destes profissionais 

emergiu da reflexão acerca de condutas equivocadas, prevenindo sua repetição. 

Em contrapartida, constata-se nas Tabelas 2 e 3 (referentes aos ICPs e ICNs, 

respectivamente) prejuízo na qualidade da assistência, sendo mais significativo, para 

a equipe,  entre os ICNs (37%)do que nos ICPs (5,6%).  Tal conseqüência prevaleceu 

para os clientes nos ICNs (17,5%), sendo pouco relevante nos ICPs (1,9%). 

A dificuldade da equipe em lidar com determinadas situações, o 

relacionamento com familiares e a desproteção da intimidade do cliente (tabelas 

2.1.8, 2.3.6 e 2.5.6 do apêndice A) foram os fatores que comprometeram a qualidade 

da assistência nos ICPs. De sua parte, os clientes sentiram-se prejudicados devido à 

desproteção da sua intimidade (tabela 2.3.6 e 2.5.6 do apêndice A). 

Entre os ICNs, fica evidente que os aspectos que, para a equipe,  interferiram 

significativamente na qualidade do atendimento consistiram em descuidar da 

proteção da intimidade dos clientes (tabelas 3.1.8, 3.4.8 e 3.5.4 do apêndice B), além 

da falta de consideração de alguns profissionais por eles, da dificuldade em lidar 

com algumas situações (tabelas 3.2.8, 3.3.7 e 3.6.6 do apêndice B), e ainda a invasão 

da intimidade durante a assistência (tabela 3.2.8 do apêndice B). 

Do mesmo modo, as conseqüências junto aos clientes que indicaram prejuízo 

significativo à assistência nos ICNs foram a desproteção e a invasão da intimidade 

(tabelas 3.1.8, 3.2.8 e 3.3.7 do apêndice B), a desconsideração de elementos da equipe 

de saúde e a submissão à atitude do profissional (tabela 3.4.8 do apêndice B), como 

também perceber a reação da equipe em determinada situação (tabela 3.6.6 do 

apêndice B) e ser rotina retirar as roupas na UTI (tabela 3.2.8 do apêndice B). 

 Os resultados demonstram que tanto a equipe como os clientes se importam 

com a desproteção corporal e com a invasão da intimidade, considerando-as 
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prejudiciais ao desenvolvimento da assistência.     

 Um estudo desenvolvido por Marr & Pirie (1990) levantou, junto a 20 clientes 

internados em enfermaria, alguns fatores que os incomodavam durante a 

hospitalização, identificando que a ausência de privacidade era a principal 

preocupação deles e apontaram o momento da higiene corporal como o mais 

estressante.  

Na mesma vertente, Sawada (1995, p. 144) realizou um estudo para investigar 

o sentimento de indivíduos internados frente à invasão do seu espaço territorial e 

pessoal, identificando quatro grupos em relação a tal sentimento. Entre estes, o 

grupo que se incomoda com a invasão do espaço pessoal apontou cinco elementos 

intervenientes, os quais são “... toque, proximidade pessoal, exposição de parte íntima, 

procedimento em áreas íntimas e proximidade íntima”. 

Em vista dos resultados obtidos, concorda-se com a afirmação de Silveira 

(1997) em referência ao “estar despido” como fator que gera estresse e sofrimento para 

o cliente, dificultando sua adaptação ao ambiente hospitalar. Enfatiza também, que a 

enfermagem ainda apresenta falhas na proteção da privacidade dos clientes, ao 

observar sentimentos de desrespeito e perda da privacidade manifestados por eles 

ao desenvolver seu estudo. 

Segundo constatação dessa autora, o que realmente se prioriza é a rotina 

preestabelecida para a assistência médica e de enfermagem, sem levar em conta as 

emoções e a individualidade do ser humano fragilizado pela enfermidade. Tal 

colocação vem ao encontro da questão apontada pelos clientes, indicando a rotina de 

remoção das roupas como fator que interfere na qualidade da assistência. 

Percebe-se pelos resultados que a falta de consideração da equipe, 

evidenciada nos relatos, está relacionada às questões anteriormente discutidas, como 

também a submissão do cliente à atitude do profissional. Um estudo que discute as 

relações sociais e de poder na esfera do hospital sugere que o comportamento 

submisso do cliente às condutas da equipe de saúde ocorre porque, na  percepção 

dele, o “saber” da enfermagem, assim como o das outras profissões da área da 

saúde, lhes confere o direito de manipular o seu corpo, somando-se ao entendimento 

de que isto é necessário para a sua recuperação (Carapinheiro, 1993). 

Muitas vezes, a percepção de desrespeito ocorre porque a pessoa 

hospitalizada se vê “... desapossada de si própria, não lhe cabendo mais as decisões a serem 
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tomadas sobre sua pessoa...” (Bellato, 2001, p. 114). Na verdade, observa-se que a 

preocupação da equipe com a assistência a ser realizada, o tecnicismo e a sua 

“suposta” qualidade, subestima a percepção do cliente sobre o que está acontecendo 

a sua volta. 

De acordo com Silva (1998), o rosto é a parte do corpo que demonstra com 

mais clareza as emoções; portanto, ao interagir com outra pessoa, deve-se lembrar 

que esta percebe as modificações na fisionomia, sendo capaz de identificar o que o 

outro está sentindo. 

A maneira racional de se expressar é representada pelas palavras, mas não se 

pode esquecer que o tom da voz, o gesto, o olhar, um sorriso, ou mesmo o silêncio, 

expressam sentimentos. Assim como os profissionais percebem e tentam interpretar 

o que os clientes estão transmitindo, estes também estão atentos às reações da equipe 

(Silva, 2001). 

Dessa forma, entende-se que a manifestação de emoções por parte da equipe 

diante da exposição corporal de alguns clientes, cujas reações foram percebidas por 

eles, provavelmente interferiu na interação terapêutica, compreendendo-se por que 

tal percepção comprometeu a qualidade do atendimento. 

Na seqüência, denota-se que a dificuldade em lidar com determinadas 

situações é decorrente dos aspectos que permearam a assistência envolvendo a 

nudez do cliente, revelando o despreparo e a incapacidade das informantes em 

relação à forma de encaminhamento e resolutividade dos problemas emergentes. 

Segundo Miranda et al. (1996, p. 30), os profissionais de enfermagem 

preocupados com a humanização na relação interpessoal, entre a enfermagem e o 

cliente, sentem-se despreparados e inseguros, devido à falta de treinamento, 

habilidade e conhecimento, para agir, tomar decisões e rebater em defesa do seu 

posicionamento. 

Em corroboração, Veríssimo (1996, p. 447) levantou, em estudo sobre a 

autonomia da enfermeira, que esta procura preservar-se quando se sente insegura 

para escolher e agir, por perceber os limites impostos pelas normas institucionais, 

que prevê exigências e restrições. Em outras palavras, procura utilizar estratégias 

para lidar com situações que provocam inquietação, de forma que sofra o menos 

possível, ou seja, “evita arriscar-se”, não adotando condutas diferentes das habituais.  

A mesma autora comenta que as enfermeiras se orientam por “esquemas de 
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ação”, completando que, quando se defrontam com situações reais e excepcionais, 

têm dificuldade em discernir o que é prioridade. Isto muitas vezes ocorre por não 

identificarem respaldo externo ou nos seus próprios recursos, além da percepção de 

inferioridade ao “saber” médico, o qual pode produzir uma relação de conflitos.  

Seguindo esta linha de pensamento, a priorização aos aspectos técnicos, a 

impessoalidade, a desvalorização e o distanciamento emocional em relação aos 

clientes podem representar atitudes de desconsideração e desumanização, mas sob 

outra ótica, podem ser visualizados como “comportamentos defensivos” em situações 

difíceis que suscitam sentimentos contraditórios e maior envolvimento emocional, 

“escamoteando sua natureza humana” (Mendes & Linhares, 1996, p. 272).   

Essas autoras reportam-se à prática de enfermeiros na UTI em confronto com 

a morte, porém, diante dos resultados obtidos, percebe-se que esta explicação 

também pode ser plausível quando se adotam tais posturas em situações envolvendo 

a nudez do cliente, as quais são de difícil controle para os profissionais, por faltarem 

subsídios que os ajudem a contornar os fatores intervenientes. 

O fato de apontarem sua dificuldade para lidar com alguns eventos 

demonstra que as enfermeiras estão preocupadas e insatisfeitas com sua falta de 

habilidade e autonomia para a tomada de decisões, no tocante ao atendimento que 

envolve a exposição corporal do cliente. Percebe-se em determinadas situações que, 

para manter a interação e evitar conflitos, elas incorporaram a subordinação, sem 

procurar mudar esse tipo de relacionamento. 

Destarte, concorda-se com Meyer (1993, p. 45), ao destacar a “formação moral e 

atitudinal” como fator constitutivo do profissional de enfermagem, enfatizando a 

importância do papel dos cursos como “agentes formadores”. Observa que a 

reprodução das atitudes esperadas, bem como sua manutenção, ainda se dá na esfera 

das “relações de poder de gênero e de classe”. 

De acordo com Bettinelli & Erdmann (1998), no contexto do cuidado as 

vontades dos profissionais e dos clientes são manifestadas, podendo haver a 

interação ou ocorrer conflitos. Argumentam os autores que cabe à enfermeira 

encontrar os meios para contornar as situações de crise e salientam que um autêntico 

profissional segue os valores morais e princípios éticos.  

Na prática cotidiana da enfermagem emergem inúmeras situações de 

conflito, geradas pela divergência entre moralidades, para as quais nem sempre o 
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código de ética indica a resolução precisa e mais adequada. De fato, nenhuma ética 

profissional precede uma postura ética individual, uma vez que os valores de certo e 

errado oriundos da reflexão pessoal e incorporados individualmente não podem ser 

substituídos por nenhum referencial ético (Oliveira & Guilhem, 2001). 

Ainda seguindo esta linha de raciocínio, quando os conflitos se 

desencadeiam, o “processo de ação” individual e profissional não consiste de uma 

única atitude, podendo “... desdobrar-se ilimitadamente, à medida em que surgem 

conseqüências decorrentes das decisões tomadas e das interações entre os processos 

provenientes de diferentes atores sociais” (Oliveira & Guilhem, 2001, p. 67).            

Esta concepção é congruente com determinadas circunstâncias na UTI que 

implicam a exposição corporal do cliente, nas quais a divergência de interesses entre 

as partes envolvidas pode desencadear conflitos e provocar reações emocionais, 

comprometendo o relacionamento da equipe com o cliente. 

Uma das situações que provocou desorientação, dificultando as ações da 

equipe, especialmente da enfermeira, foi a constatação de que um cliente era 

homossexual. A dificuldade vivenciada nesta circunstância, como também em casos 

de ereção, evidencia o despreparo dos profissionais e a visão de corpo destituído de 

sexualidade, uma vez que a maioria dos cursos de graduação da área da saúde não 

enfoca a sexualidade como tema de discussão, exceto sob os aspectos da 

higienização, da reprodução humana e das doenças sexualmente transmissíveis.  

É comum a resistência de alguns profissionais a assistir homossexuais, muitas 

vezes menosprezando ou esboçando deboche. Talvez esta postura possa ser 

justificada pela divisão de gênero, historicamente definida como masculino e 

feminino, reportando-se ao sexo biológico, não considerando a homossexualidade 

também como um estereótipo de gênero.   

Com respeito à enfermagem, concorda-se com Ferreira (1995) ao comentar 

que a enfermeira busca alternativas na vivência prática para contornar as questões 

ligadas à sexualidade humana, visando preencher a lacuna oriunda da falta de 

subsídios teóricos sobre o assunto durante a formação profissional.    

Uma investigação procurou identificar as estratégias utilizadas pelas 

enfermeiras para lidar com a expressão da sexualidade do cliente adulto durante os 

cuidados de enfermagem, constatando que elas as empregam na prática para 

“burlar” as dificuldades e conseguir realizar os cuidados. As estratégias evidenciadas 
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são “fuga física” (se afasta para dar um tempo ao cliente), “fuga pelo escamoteamento da 

visão” (finge não ver ou perceber) e “fuga pela brincadeira” (faz uma brincadeira com o 

cliente). Observou-se também que a enfermeira lança mão de sua “autoridade 

profissional”, em resposta ao “contra-poder”, demonstrando ao cliente que se espera 

dele passividade, submissão e comportamento assexuado (Ferreira & Figueiredo, 

1997b, p. 26-7).     

Além dos aspectos discutidos anteriormente, destaca-se que a UTI representa 

um dos cenários, compreendidos na estrutura hospitalar, mais tensos, agressivos e 

traumáticos, por estar impregnada de fatores que contribuem para desestabilizar 

emocionalmente os indivíduos ali internados (Nascimento & Caetano, 2003).  

Tendo em vista os eventos levantados nesse estudo, pode-se constatar, pelos 

resultados, que na vigência da nudez e manipulação do corpo durante a assistência, 

clientes e profissionais manifestaram sentimentos positivos e negativos, tanto nos 

ICPs (tabela 2) como nos ICNs (tabela 3). 

As emoções negativas predominaram majoritariamente para a equipe 

(41,5%) e para os clientes (57,3%) entre os ICNs, sendo também significativas para os 

profissionais (20,6%) e para os clientes (34,4%) nos ICPs. 

Pode-se verificar que tais sentimentos prevaleceram entre as conseqüências 

para os clientes em todas as categorias de situação nos ICNs (tabelas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

e 3.5), exceto manifestações da sexualidade (tabela 3.6); ao passo que, para a equipe, 

só não predominaram em necessidades básicas e admissão e permanência na UTI 

(tabela 3.1 e 3.2, respectivamente). Por outro lado, prevaleceram para os clientes nos 

ICPs somente na categoria de situação necessidades básicas (tabela 2.1), e para os 

profissionais evidencia-se o mesmo em relação ao horário de visita (tabela 2.5). 

 A vergonha foi o sentimento prevalente entre os clientes nos ICNs, 

predominando no momento da internação na UTI e na execução de procedimentos 

(tabelas 3.2.6 e 3.3.5 respectivamente, do apêndice B), seguida pela sensação de mal-

estar (tabelas 3.1.6, 3.4.6, 3.5.3 e 3.6.5 do apêndice B), sensação de medo e tensão 

(tabela 3.2.6 do apêndice B).  

 Não é motivo de surpresa constatar que a vergonha, o temor e o nervosismo 

acometeram mais os clientes no período da admissão, uma vez que nesse momento, 

à enfermidade que os levou a internar-se nessa unidade soma-se a necessidade de 

retirar suas roupas pessoais, expondo seu corpo, como também a manipulação para 
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a realização de cuidados e procedimentos inerentes ao atendimento. 

 Do mesmo modo, não surpreende a equipe expressar menos sentimentos 

negativos no momento da admissão, porque a preocupação com o estado clínico e a 

assistência imediata à internação é o principal foco dos profissionais, visando 

controlar a enfermidade que levou o indivíduo a internar-se na UTI.   

Em outras palavras, os resultados denotam que nestas situações a equipe 

priorizou os aspectos técnicos e biológicos. No entanto, em relação aos clientes, 

demonstram que estes sentem desconforto ao se despir diante da equipe, 

considerando-se que, ao se internarem, geralmente vários profissionais, de ambos os 

sexos, participam do atendimento e que seu corpo é por eles manipulado para o 

desenvolvimento das atividades.   

 Tal constatação corrobora  o resultado obtido por Silveira (1997, p. 455), ao 

desenvolver uma investigação para conhecer a percepção do cliente com relação ao 

fato de estar despido na UTI, evidenciando que 88% dos sujeitos apontaram “... a 

vivência da nudez como algo difícil e desagradável”.  

 A manipulação corporal implica contato físico, tocar o corpo do outro, olhar, 

sentir, gerando uma relação de proximidade e intimidade. A maioria dos clientes 

não está preparada para esta proximidade, alguns nem mesmo a admitem, 

especialmente se o cuidador for do sexo oposto. A percepção de que, além do 

contato físico, terão que se despir diante dos cuidadores, pode agravar a situação, 

provocando reações, as quais são manifestadas de diversas maneiras. 

 Isto fica evidente mediante a identificação dos sentimentos expressados 

pelos clientes, ao vivenciar as situações descritas pelas informantes, reconhecendo-

se também que muitas vezes os profissionais contribuíram para tais manifestações, 

ao demonstrarem e assumirem inabilidade para conduzir o atendimento que 

envolve a exposição e manuseio do corpo dos mesmos clientes.            

 Ao contrário dos ICPs, nos ICNs os sentimentos negativos prevaleceram 

para a equipe na avaliação física, durante a realização de procedimentos 

terapêuticos e no atendimento às necessidades básicas (tabelas 3.4.6, 3.3.5 e 3.1.6 do 

apêndice B). O sentimento predominante foi o de constrangimento, seguido pela 

sensação de mal-estar, evidenciando-se também a impotência e a preocupação. 

 Tais resultados evidenciam que, assim como os clientes, a equipe de saúde 

absorveu no decorrer de sua vida valores e crenças, denotando-se que, apesar da 
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visão de insensibilidade conferida aos profissionais que atuam em UTI, os 

sentimentos afloraram em determinadas situações. O fato demonstra que eles  

também se sentem desconfortáveis ante a necessidade de expor o corpo dos clientes 

para o atendimento, principalmente quando percebem as reações daqueles. 

 A exposição corporal para a avaliação física provocou reações negativas 

significativas nos clientes e na equipe entre os ICNs (tabela 3.4.6 do apêndice B), 

percebendo-se que na maioria dos casos as manifestações emergiram por tratar-se 

de genitália ou exposição das mamas e quando o cuidado era realizado por 

cuidador do sexo oposto. 

 Angelo et al. (1995) recomenda expor somente a região a ser examinada, 

explicar o procedimento e o motivo, compreendendo e respeitando os sentimentos 

do cliente. Além disto, sugere o isolamento do leito, rapidez, habilidade e 

rigorosidade, como medidas para preservar a intimidade. 

 Com respeito aos cuidados direcionados às necessidades básicas, denota-se 

pelos resultados que a sensação de mal-estar e o constrangimento da equipe, 

conforme tabela 3.1.6 (apêndice B, referente aos ICNs), são decorrentes da percepção 

quanto à desproteção da intimidade e do espaço pessoal do cliente durante as 

atividades realizadas pela equipe de enfermagem. 

 Em contrapartida, chama a atenção entre os ICPs, que prioritariamente os 

sentimentos negativos tenham sido manifestados pelos clientes durante os cuidados 

higiênicos e de eliminação vesical e fecal (tabela 2.1.6 do apêndice A), constatando-

se que a vergonha e o constrangimento foram os mais comuns. 

 Não obstante, verifica-se na tabela 2.1.1 (apêndice A, referente aos ICPs) que 

no atendimento às necessidades básicas, cuidador do sexo oposto executou ou 

participou dos cuidados na maioria das situações. Por outro lado, dentre os ICNs, os 

cuidados foram realizados predominantemente por cuidador do mesmo sexo (tabela 

3.1.1 do apêndice B).  

 A partir desta constatação, percebe-se novamente a importância do sexo do 

cuidador para o cliente, uma vez que gerou sentimentos negativos, denotando-se 

seu desconforto. Entre a equipe de enfermagem, que esteve mais envolvida com os 

cuidados higiênicos e de eliminação, percebe-se que as reações negativas emergiram 

da percepção quanto às alterações no padrão de eliminação urinária e intestinal 

apresentadas pelos clientes e que envolviam a exposição corporal para os cuidados, 
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adicionando-se a dificuldade de disponibilizar cuidador do mesmo sexo do cliente 

(tabela 2.1.6 do apêndice A, referente aos ICPs).   

 Estes sentimentos também foram identificados em um estudo sobre a 

percepção do cliente acerca dos cuidados de higiene corporal, constatando-se que a 

vergonha foi o mais referido, seguido da dor e do desconforto. Verificou-se também 

que as mulheres sentem mais vergonha do que os homens e que nos clientes com 

mais de 60 anos este sentimento é predominante (Ide, 1984). 

 O banho no leito foi um dos cuidados mais referidos pelas informantes e 

sabe-se que é uma das atividades mais comuns na terapia intensiva. Ogasawara 

(1989) investigou a percepção do cliente em relação a este cuidado e constatou que, 

apesar de o considerarem indispensável, a maioria dos sujeitos o apontou como 

pouco agradável, sendo que os jovens demonstraram mais desconforto e foram os 

que o consideraram mais desagradável. Segundo a autora, os aspectos 

desconfortáveis associados ao banho mais citados foram exposição corporal, 

resfriamento do corpo e incapacidade para lavar-se. Percebeu que aparentemente a 

higiene íntima é mais crítica por gerar constrangimento e humilhação, evidenciando 

também que quando o cuidador é do sexo oposto o constrangimento é maior. 

 Outro estudo desenvolvido com respeito ao banho, identificou que os 

sentimentos comuns a todos os sujeitos são o constrangimento, a vergonha, a 

humilhação, sensação de impotência e muito frio (Figueiredo & Machado, 1996). 

 Vale lembrar que algumas pessoas têm dificuldade em urinar ou evacuar 

deitadas, em urinol ou “comadre”, por não se sentirem à vontade e por ser 

desconfortável. Em alguns casos de constipação, a remoção manual das fezes pode 

ser necessária. Esta manobra pode ser desagradável para o cliente, bem como a 

dependência de outrem, encarando-se a situação como humilhante e embaraçosa.  

Tais situações foram vivenciadas por alguns clientes entre os ICPs, 

provocando reações negativas (tabela 2.1.6 do apêndice A). Kawamoto & Fortes 

(1997) recomendam que a privacidade do cliente é fundamental durante o uso de 

“comadre” ou “papagaio” a fim de se prevenir o constrangimento. 

Na mesma vertente, Bellato (2001) descreveu as reações de clientes e de 

outros enfermos que compartilhavam a mesma enfermaria durante a realização de 

procedimentos, os quais manifestaram indignação, constrangimento, vergonha, 

humilhação e desrespeito. 
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Por outro lado, Potter & Perry (1999), em referência à higiene íntima, 

comentam que alguns elementos da equipe de enfermagem podem envergonhar-se 

por ter que realizar este cuidado em cliente do sexo oposto. Ressaltam que o auxílio 

de um profissional do mesmo sexo do cliente minimiza este sentimento e o deixa 

mais à vontade durante os cuidados e também na execução de procedimentos. 

Esta alusão vem ao encontro da sensação de mal-estar, preocupação e 

constrangimento manifestada pela equipe em algumas situações, especialmente 

frente à indisponibilidade de profissional do mesmo sexo do cliente para o 

atendimento, como fica evidente na tabela 2.1.6 referente aos ICPs (apêndice A) e 

nas tabelas 3.3.5 e 3.6.5 referentes aos ICNs (apêndice B). 

Vale destacar o constrangimento sentidos por alguns elementos da equipe de 

enfermagem mediante manifestações da sexualidade do cliente, principalmente no 

caso de homossexualismo (tabela 3.6.5 do apêndice B). Oliveira et al. (2000) 

constataram em estudo que se defrontar com a expressão da sexualidade do cliente, 

causa constrangimento e incomoda grande parte dos profissionais de enfermagem. 

Nos ICPs não foram identificados sentimentos negativos por parte do cliente  

nem da equipe durante a realização de procedimentos. Entretanto, ambos 

manifestaram tais reações nos ICNs (tabela 3.3.5 do apêndice B). Com respeito aos 

clientes, evidencia-se que a desproteção da intimidade e a execução da assistência 

por cuidador do sexo oposto geraram mais desconforto. Verifica-se também que as 

sensações desagradáveis manifestadas pela equipe emergiram da percepção de 

insensibilidade de alguns profissionais aos sentimentos do cliente, de descuido à 

preservação da intimidade e da recusa do cliente em ser assistido por cuidador do 

sexo oposto. 

Observa-se, portanto, que os sentimentos negativos identificados nos ICPs e 

nos ICNs, para a equipe e para os clientes, estão relacionados primordialmente à 

desproteção da privacidade, à diferença de gênero e às condutas dos profissionais 

ao conduzir a assistência, percebendo-se que os princípios morais de ambos 

desencadearam as reações emocionais. 

 Em relação aos sentimentos positivos, nos ICPs (tabela 2) foram as 

conseqüências que predominaram entre os clientes (37,6%), sendo também 

significativas para a equipe (32,7%). Todavia, nos ICNs (tabela 3) foram minoria 

para a equipe (1,1%), ao passo que foram relevantes entre os clientes (18,9%). 
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 Verifica-se que tais sentimentos apresentam-se proporcionais em todas as 

categorias de situação nos ICPs (tabelas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5) em relação aos clientes 

e aos profissionais. O mesmo pode ser constatado em relação aos clientes nos ICNs, 

exceto no horário de visita e manifestações da sexualidade (tabelas 3.5 e 3.6), ao 

contrário da equipe, que praticamente não esboçou reações positivas. 

 Os resultados evidenciam que se sentir à vontade, tranqüilidade e sensação 

de bem-estar foram os sentimentos mais manifestados pelos clientes, segundo as 

informantes, nos ICPs (tabelas 2.1.7, 2.2.6, 2.3.5, 2.4.5 e 2.5.5 do apêndice A) e nos 

ICNs (tabelas 3.1.7, 3.2.7, 3.3.6 e 3.4.7 do apêndice B), encontrando-se em menor 

proporção satisfação e segurança nos ICPs (tabelas 2.2.6 e 2.3.5 do apêndice A).  

A equipe sentiu-se bem na maioria dos ICPs (tabelas 2.1.7, 2.2.6 e 2.3.5 do 

apêndice A), manifestando também tranqüilidade, sentindo-se gratificada, à 

vontade e satisfeita em alguns eventos (tabelas 2.2.6, 2.3.5 e 2.5.5 do apêndice A), ao 

passo que nos ICNs, sentiu-se bem somente em uma situação de exame físico (tabela 

3.4.7 do apêndice B). 

 Spíndola (1993), ao investigar o significado de trabalhar em CTI junto a um 

grupo de enfermeiras e auxiliares de enfermagem, evidenciou entre as percepções 

dos sujeitos que a responsabilidade profissional impõe o controle das emoções. 

Todavia, a proximidade com o ser humano sob seus cuidados as torna mais 

sensíveis, denotando-se que se sentem realizadas e gratificadas pela realização das 

atividades e recuperação dos clientes. Fica claro neste estudo que as entrevistadas se 

referem mais aos aspectos técnicos da assistência, percebendo-se superficialmente a 

questão da humanização neste cenário.     

 É interessante a constatação de que praticamente houve equilíbrio entre os 

sentimentos negativos e positivos manifestados pelos clientes durante o 

atendimento das necessidades básicas nos ICPs (tabelas 2.1.6 e 2.1.7 do apêndice A) 

e nos ICNs (tabelas 3.1.6 e 3.1.7 do apêndice B).  

 Percebe-se que a maioria dos sentimentos positivos expressados pelos 

clientes derivaram das condutas da equipe voltadas à proteção da privacidade, sexo 

do cuidador, esclarecimentos e orientações, demonstração de consideração e 

respeito pelas preferências individuais. Constata-se, porém, que muitos emergiram 

após modificação ou adoção de medidas pela equipe, ao perceber as reações 

negativas dos clientes relacionadas a alguns aspectos que permearam o 
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atendimento, na tentativa de minimizar os problemas e as conseqüências.  

 Entre os ICPs, denota-se significativamente que, após as explicações acerca 

da diferença de sexo do cuidador, as respostas dos clientes foram satisfatórias, pois 

entenderam a dificuldade de disponibilizar cuidador do mesmo sexo, 

principalmente para os cuidados corporais. 

 Nos ICNs, verifica-se que a maioria dos sentimentos positivos esboçados 

pelos clientes resultou das medidas adotadas para a proteção corporal, preservando 

sua intimidade (tabelas 3.2.7 e 3.4.7 do apêndice B), evidenciando-se também que o 

sexo do cuidador refletiu positivamente em determinadas situações (tabelas 3.1.7 e 

3.3.6 do apêndice B).        

Nascimento & Caetano (2003, p. 14) evidenciaram ao investigar as 

perspectivas e os sentimentos junto a clientes internados em UTI, que manifestações 

de satisfação e insatisfação estão imbricadas em relação ao tratamento dispensado. 

Observaram que a maioria sentiu-se satisfeita com a assistência dispensada pela 

equipe, sobressaindo entre as causas de insatisfação a realização de procedimentos e 

o afastamento familiar. Constataram que “... aceitação, frustração, apoio, mal-estar e 

surpresa...” foram os sentimentos mais comuns no momento da internação e que 

estes se alteraram no decorrer da permanência na UTI em função do desempenho 

da equipe e da assistência realizada, denotando-se o reconhecimento pelo trabalho 

do profissional.  

 Os resultados demonstram que alguns sentimentos negativos, manifestados 

pelos clientes e pela equipe de saúde em determinadas situações, modificaram 

conforme o atendimento foi sendo desenvolvido, seja pela percepção de que sua 

inquietação era infundada, seja porque as condutas adotadas foram satisfatórias, 

revertendo tais sentimentos para emoções positivas. 

 Os sentimentos positivos manifestados pela equipe nos ICPs predominaram 

durante a execução de procedimentos (tabela 2.3.5 do apêndice A), sobressaindo 

sensação de bem-estar e tranqüilidade, satisfação e sentir-se à vontade. Percebe-se 

que as sensações agradáveis emergiram da percepção de ter protegido a intimidade 

do cliente e oferecer a ele o direito de escolha sobre o sexo do cuidador, 

disponibilizando-o. Entretanto, ao encarar positivamente a exposição corporal do 

cliente durante reanimação cardiorrespiratória, recuperando as funções vitais, 

parece que a satisfação está relacionada ao êxito do procedimento. 
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 Na admissão do cliente, nos cuidados higiênicos e de eliminação, a 

manifestação de bem-estar prevaleceu entre a equipe, percebendo-se que tal 

sentimento está relacionado à proteção da intimidade do cliente e ao sexo do 

cuidador, assim como ao respeito, ao obter reconhecimento e ao esclarecimento de 

dúvidas (tabelas 2.1.7 e 2.2.6 do apêndice A). 

 Os resultados parecem indicar que, ao manifestar sentimentos satisfatórios, a 

equipe, primordialmente a de enfermagem, acredita que atendeu as necessidades 

biológicas, morais e emocionais dos clientes, considerando-se que as situações 

vivenciadas envolviam a questão da nudez durante a assistência. 

 Esta percepção faz lembrar a concepção de Lopes & Jorge (2001), de que o 

“cuidar” se expressa como arte e ciência quando a enfermagem demonstra interesse, 

disponibilidade, sensibilidade e respeito, manifestando-se por gestos, palavras, 

olhar, postura, tonalidade da voz e modo como se toca o cliente.      

   Na verdade, tais sentimentos parecem ter aflorado na equipe a partir do 

entendimento de que desenvolveram o cuidado sob a perspectiva humanista, ou 

seja, não se detendo somente no desempenho técnico, mas sim, vislumbrando o 

cliente na sua integralidade. Embora talvez seja inconsciente, denota-se nos ICPs e 

nos ICNs, a sensibilidade de enfermeiras imbuídas do sentido humanitário. 

Enfermeiras estas que, segundo Figueiredo & Carvalho (1999, p. 153), usam o seu 

corpo como “instrumento” para cuidar do corpo de outro ser humano.  

 É neste sentido que cabe assinalar o conceito de Querubin, citado por 

Santos et al. (1999, p. 26), de que  

“Humanizar não é técnica ou artifício, é um processo vivencial que 
permeia toda atividade das pessoas que trabalham, procurando realizar e 
oferecer o tratamento que merecem enquanto pessoa humana, dentro das 
circunstâncias que se encontram em cada momento do hospital”.              

  


