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RESUMO

BOBROFF, M.C.C.
Identificação de comportamentos de cuidado
afetivo-expressivos no aluno de enfermagem: construção de
instrumentos. 2003. 149 p. Dissertação Mestrado – Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.
O cuidado de enfermagem faz parte de um processo de inter-relações
entre o cuidador e paciente, por meio de ações e atitudes imbuídas de
conhecimento científico, acompanhadas em maior ou menor grau de
comportamentos que propiciam estas inter-relações. Estes comportamentos
têm sido citados na literatura como os aspectos afetivos e expressivos. Nos
cursos de graduação em enfermagem as atenções são direcionadas para o
ensino do cuidado técnico-instrumental. Entretanto, não se pode afirmar que
o paciente se sentiu cuidado. Para cuidar é necessário que a outra vertente
também esteja presente – o cuidado afetivo-expressivo, como o saber ser e
saber conviver. Os cursos de graduação em enfermagem carecem de
instrumentos para avaliar o cuidado afetivo-expressivo. Este estudo está
centrado na construção e análise de instrumentos que permitam ao
professor identificar a presença ou não de comportamentos de cuidado
afetivo-expressivos no aluno de enfermagem. Foram construídos: um
protocolo de comportamentos de cuidado observáveis, englobando
comportamentos relacionados à comunicação verbal e não verbal; o
instrumento Identificação de Comportamentos de Cuidado (ICC) que permite
ao professor identificar a presença ou ausência dos comportamentos
observados no aluno; o instrumento Identificação da Percepção do Cuidado
pelo Paciente (IPCP) a ser preenchido pelo paciente após ter sido cuidado
pelo aluno. Para a construção seguiram-se os seguintes passos: revisão da
literatura; agrupamento das concepções de Waldow (1992, 1998, 1999), Boff
(1999), Watson (1985) e Mayeroff (1990), em categorias de comportamento
de cuidado; seleção dos comportamentos observáveis e agrupamento em
duas categorias comportamentais de cuidado afetivo-expressivos verbais e
não verbais; definição operacional dos construtos; construção do ICC e do
IPCP; análise do conteúdo por dez doutoras em enfermagem; reestruturação
dos instrumentos e das definições; realização do estudo piloto. Durante a
aplicação do estudo piloto, constatou-se que o ICC pode também ser
preenchido pelo aluno, viabilizando assim, obter informações acerca dos
comportamentos de cuidado sob o seu ponto de vista. Estudos adicionais
para a validação do ICC e do IPCP poderão fornecer indícios da
necessidade de inclusão desta avaliação e da inclusão de conteúdos
atitudinais na grade curricular dos cursos de enfermagem.

Palavras-chave: Enfermagem; Ensino de Enfermagem; Cuidados de
Enfermagem; Avaliação Educacional; Comportamento.

ABSTRACT

BOBROFF, M.C.C.
Identification of affectionate-expressive caring
behaviours in the nursing student: building up of instruments. 2003. 149p.
Masters Degree Dissertation – School of Nursing of Ribeirão Preto,
University of São Paulo, Ribeirão Preto.
The nursing caring is part of an inter-relation process between the
caregiver and the patient through actions and attitudes that are embedded of
scientific knowledge, followed by higher or minor level behaviors that satisfy
such inter-relations. Said behaviors have been described in the literature as
affectionate and expressive aspects. In nursing graduate courses, the focus
is given to the teaching of technical-instrumental caring. However, it cannot
be assured that the patient has felt being taken care of. In order to care for
the patient, it’s necessary that other aspects be also present – the
affectionate-expressive caring, such as knowing how to be and knowing how
to live. The nursing graduate courses lack of instruments that evaluate the
affectionate-expressive caring. This study is geared to the construction and
analysis of instruments that allow the instructor to identify if the nursing
student lacks or not of affectionate-expressive caring. These documents
have been created: A protocol of caring behaviors that can be observed,
encompassing behaviors related to verbal and non-verbal communication;
the instrument Identification of Caring Behaviors (ICC) that allow the
professor to identify the presence or absence of observed behaviors on the
side of the student; the instrument Identification of the Patient Caring
Perception (IPCP) to be completed by the patient after he has been taken
care of by the student. The following steps have been used to their creation:
Revision of the literature; collection of Waldow conceptions (1992, 1998,
1999), Boff (1999), Watson (1985) and Mayeroff (1990) in behavioral caring
categories; selection of behaviors that can be observed and collection in two
categories of verbal and non-verbal affective-expressive caring behaviors;
operational definition of concepts; construction of the ICC and IPCP; analysis
of the content by ten nursing doctorate professors; restructuring of
instruments and of definitions; creation of the pilot study. During the
application of the pilot study, it has been observed that the ICC can also be
completed by the student, facilitating the collection of information related to
caring behaviors by his point of view. Additional studies for the ICC and
IPCP validation will be able to provide signs of the need to include this
evaluation and attitude content in the nursing undergraduate courses
curriculum.

Key words: Nursing; Nursing Education; Nursing Care; Educational
Measurement; Behavior.

RESUMEN
BOBROFF, M.C.C Identificación de comportamientos del cuidado
afectivo-expresivos en el alumno de enfermería: construcción de
instrumentos. 2003. 149 p. Disertación de Maestría Escuela de Enfermería
de Ribeirão Preto. Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto.
El cuidado de enfermería es parte de un proceso de interrelaciones entre el
cuidador y paciente, por medio de acciones y actitudes impregnadas de
conocimiento científico, acompañadas en mayor o menor grado de
comportamientos
que
propician
estas
interrelaciones.
Estos
comportamientos han sido citados en la literatura como los aspectos
afectivos y expresivos. En los cursos de licenciatura en enfermería las
atenciones son dirigidas para la enseñanza del cuidado técnico-instrumental.
Mientras, no se puede afirmar que el paciente se sintió cuidado. Para cuidar
es necesario que la otra vertiente también esté presente el cuidado afectivoexpresivo, como el saber ser y saber convivir. Los cursos de licenciatura en
enfermería carecen de instrumentos para evaluar el cuidado afectivoexpresivo. Este estudio está centrado en la construcción y análisis de
instrumentos que permitan al maestro identificar la presencia o no de
comportamientos de cuidado afectivo-expresivos en el alumno de
enfermería. Fueron construidos: un protocolo de comportamientos de
cuidado observables, englobando comportamientos relacionados a la
comunicación verbal y no verbal; el instrumento Identificación de
Comportamientos de Cuidado (ICC) que permite al maestro identificar la
presencia o ausencia de los comportamientos observados en el alumno; el
instrumento Identificación de la Percepción del Cuidado por el Paciente
(IPCP) a ser llenado por el paciente después de haber sido cuidado por el
alumno. Para la construcción se siguieron los siguientes pasos: revisión de
la literatura; agrupación de las concepciones de Waldow (1992, 1998, 1999),
Boff (1999), Watson (1985) y Mayeroff (1990), en categorías de
comportamiento de cuidado; selección de los comportamientos observables
y agrupación en dos categorías comportamentales de cuidado afectivoexpresivos verbales y no verbales; definición operacional de los construtos;
construcción del ICC y del IPCP; análisis del contenido por diez doctoras en
enfermería; reestructuración de los instrumentos y de las definiciones;
realización del estudio piloto. Durante la aplicación del estudio piloto, se
constató que el ICC puede también ser llenado por el alumno, viabilizando
así, lograr informaciones acerca de los comportamientos de cuidado bajo su
punto de vista. Estudios adicionales para la validación del ICC y del IPCP
podrán suministrar indicios de la necesidad de inclusión de esta evaluación y
de la inclusión de contenidos atitudinales en la curricular de los cursos de
enfermería.

Palabras clave: Enfermería; Enseñanza de Enfermería; Atención de
Enfermería; Evaluación Educacional; Comportamiento.
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1. INTRODUÇÃO

Enfermeiras pesquisadoras, no exterior e no Brasil, têm tentado
responder às questões: o que é cuidar? O que é cuidado?
Sempre nos questionamos sobre as diferenças entre o que é
ensinado e o que é praticado em relação ao cuidado.
Na escola, enfatizamos que cuidar é fazer tudo pelo paciente, é fazer
o que ele não consegue, é ensiná-lo a ser independente, e acima de tudo é
ter o conhecimento técnico-científico para o embasamento do cuidado.
Na prática, por imposição das próprias condições de trabalho, os
enfermeiras gerenciam os setores em que trabalham mais do que cuidam.
Não têm tempo para cuidar, para ver o paciente, estar com ele, saber de
suas necessidades.
Mesmo assim, “pensamos” que o que estamos fazendo é cuidar. Com
zelo, conhecimento, técnica e, acima de tudo, capacidade. Aquela
capacidade de ser, sabendo o que faz. Ser enfermeira é saber, saber fazer,
saber ser e conviver para o benefício de si e dos outros.
Contudo nas escolas de enfermagem o saber e o saber fazer são
enfatizados como conhecimento científico e técnicas; o saber ser e conviver,
recebem a conotação do senso comum. Cada professor ensina a ser e
conviver de acordo com seu modo de viver e compreender a vida. Assim, o
que é importante para mim pode não sê-lo para o outro e vice-versa.
Continuamos a questionar: Será que estamos cuidando? Como
estamos ensinando a cuidar?
O cuidar e o cuidado ainda são incógnitos para os profissionais de
enfermagem.
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O cuidado humano envolve o inter-relacionamento de dois seres para
o bem-estar de ambos. O cuidado de enfermagem faz parte de um processo
de inter-relações entre o cuidador (enfermeira) por meio de ações e atitudes
imbuídas de conhecimento científico, acompanhadas em maior ou menor
grau de comportamentos humanos que propiciam estas inter-relações. Estes
comportamentos humanos têm sido citados na literatura como os aspectos
afetivos e expressivos que fazem parte do cuidado.
Silva (1998,1999) comenta sobre estas duas dimensões do cuidado: a
dimensão afetiva/expressiva e a dimensão técnica/instrumental. Embora
presentes no cuidado, apresentam-se valorizadas de forma diferente nas
diferentes culturas. Em estudo qualitativo com enfermeiras e pacientes
realizado no Brasil tais dimensões estão interligadas, sendo entendidas
como inseparáveis (Silva, A.,1998).
McDaniel (1990) desenvolveu dois instrumentos (a serem utilizados
juntos) para investigar os componentes do processo de cuidado. O primeiro,
Checklist de Comportamentos de Cuidado é um instrumento de observação
dos comportamentos da enfermeira (aplicado por um observador treinado).
O segundo, Escala de Percepção de Cuidado pelo Paciente, deve ser
preenchido pelo paciente logo após ter sido cuidado.
Percebe-se que os comportamentos de cuidado estudados por
McDaniel (1990) são expressões de comunicação verbal e não-verbal que
demonstram o cuidado afetivo-expressivo como, por exemplo, o toque, o
olhar, a fala.
As observações desta pesquisa, e de outros estudos revisados, nos
permitem perceber que há outros componentes do cuidado sendo estudados
além das técnicas e do conhecimento científico enfatizado nas escolas de
Enfermagem.
A vertente do cuidado técnico-instrumental é ensinada e enfatizada
como o saber e o saber-fazer da enfermeira. Exemplos deste tipo de cuidado
são: promover higiene, fazer o curativo, retirar pontos, administrar dieta por
sonda, aspirar, medicar, fazer tricotomia, pentear os cabelos, assim como as
fases da sistematização da assistência de enfermagem, entre as quais a
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coleta de dados (incluindo o exame físico), os diagnósticos de enfermagem,
o planejamento das intervenções, a evolução e avaliação.
Nos cursos de graduação em Enfermagem direcionamos nossas
atenções para o ensino do cuidado técnico-instrumental. Alunas de
Enfermagem proporcionam higiene, auxiliam na alimentação, fazem
curativos entre outras ações concretizando o saber e o saber fazer.
Entretanto, não podemos afirmar que o paciente se sentiu cuidado.
Para cuidar é necessário que a outra vertente também esteja presente
– o cuidado afetivo-expressivo, como o saber ser e saber conviver, já que a
enfermagem também tem uma abordagem humanística por englobar acima
de tudo o cuidado.
Em relação ao cuidado técnico-instrumental avaliamos os aspectos
cognitivos e psicomotores. Como docentes exigimos o conhecimento
científico em todas as atividades práticas. Enfatizamos que o saber é de
suma importância. Para a realização do cuidado técnico executado por
alunos na prática clínica, além do conhecimento científico, avaliamos o
material necessário, a técnica asséptica, o planejamento, a organização, a
ordem e limpeza, a destreza manual, a observação, a seqüência correta, o
tempo gasto na atividade e os princípios de biossegurança.
Enfermeiras, cuja principal função é cuidar, precisam exercer o
cuidado com intenção de, ou seja, saber, saber fazer, saber ser e saber
conviver. As duas vertentes do cuidado, a saber a técnico-instrumental e
afetivo-expressiva devem estar presentes ao mesmo tempo, nem sempre na
mesma intensidade, pois cada uma prevalece dependendo do momento.

“A demonstração de afeto é identificada como sendo uma forma
de expressão do cuidado, a qual envolve demonstrações de amor,
carinho e amizade, que são formas de atenção para com o outro e
para o que se faz. A demonstração de afeto pode assumir as mais
diferentes formas de expressividade. Assim, um simples gesto, um
toque, o estar atento, um olhar e um sorriso carinhoso são
considerados formas de mostrar que há interesse e que o outro é
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importante. Ela é considerada como sendo um instrumento
importante para a recuperação e bem-estar dos seres cuidados,
bem como para a própria saúde dos seres cuidadores. A
demonstração de afeto evidencia a sensibilidade dos seres
envolvidos no cuidado, tanto para dar como para receber afeto,
sendo, portanto, um modo humano de ser, que pode ser
desenvolvido através do cuidado” (Silva, A. 1999, p. 75).

Acatando as afirmações anteriores e após ter realizado leituras
acerca do tema cuidar/cuidado, deparamo-nos com duas realidades
distintas.
Há diversas revisões teórico-reflexivas sobre o cuidar/cuidado
Brasil

no

como a de Waldow (1992) que aborda as metas da Associação

Internacional para o Cuidado Humano, comportamentos de cuidado e os
ingredientes do cuidado para Mayeroff; o de Silva (1995) sobre uma
abordagem epistemológica do cuidado na visão de Nightingale e a visão
humanística do cuidado na enfermagem; Nunes & Zagonel (1996) revisam
as teorias de Orem e Watson e afirmam que Watson se refere à sabedoria
de Nightingale como integrante da teoria do Cuidado Humano e Leopardi
(1997) faz uma correlação entre o cuidado para Nightingale e a ação
terapêutica do cuidado.
Além destes há estudos na abordagem qualitativa como os de
Gonzaga e Arruda (1998) que elucidaram os significados do cuidado para
crianças englobando três categorias: o cuidar profissional, o maternopaterno

e

o

cuidar

amigo.

Entre

estes,

os

que

apontam

para

comportamentos de enfermeiras são: o cuidar profissional que inclui as
dimensões técnico-instrumental e a afetivo-expressiva, citando-se a relação
de confiança, cuidado físico, delicadeza, sensibilidade; e o cuidar amigo que
abrange ações expressivas tais como tratar com carinho, delicadeza, ser
gentil, compreensivo, ajudar a sentir-se melhor, conversar, dar atenção, dar
força,

interessar-se,

aconselhar.

Ressaltam-se

neste

estudo

comportamentos de não-cuidado citados pelas crianças, servem como
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exemplo não tirar a dor, não tratar bem, não acreditar na dor do paciente,
machucar o cliente e achar que o cliente está mentindo.
Moreira (1998) procurou compreender a vivência do paciente cuidado
por alunos de Enfermagem, elucidando três temas: o paciente percebe-se
como recurso de aprendizagem; como pessoa ao ser cuidado pelo aluno e
como objeto ao ser cuidado pela enfermeira.
Maia (1998) elucidou as dimensões do cuidado entre as afirmativas
de pacientes adultos, a saber, a pessoa que cuida precisa ter conhecimento
e competência, saber ajudar e ouvir, ter bom relacionamento, ter
solidariedade, proporcionar confiança.
No exterior também há preocupação com revisões teórico-reflexivas.
Na Irlanda, McCance, McKenna e Boore (1999), em revisão teórica,
concluíram que o humanismo permeia as teorias de Leininger, Watson,
Roach e Boykin & Schoenhofer. Na Austrália, Stockdale e Warelow (2000)
descrevem o cuidar/cuidado sob a visão de Watson e Mayeroff e
mencionam a relação interpessoal como uma conexão terapêutica profunda
e íntima. Nos Estados Unidos, Watson e Smith (2002) exploram
teoricamente a evolução da ciência do cuidado e sua relação com a ciência
de seres humanos unitários de Roger, entendendo que na enfermagem a
posição deveria ser de procurar a integração e síntese entre as teorias, ao
invés de separação e diferenças.
Diferentemente do que ocorre no Brasil, há algumas pesquisas
realizadas na abordagem quantitativa na tentativa de mensurar o cuidado.
Nos Estados Unidos, Larson (1987) desenvolveu o Instrumento de
Determinação de Cuidado (CARE-Q) para detectar as percepções de
enfermeiras e pacientes em relação a comportamentos de cuidado da
enfermeira. Cronin & Harrison (1988) construíram o instrumento de
Identificação de Comportamentos de Cuidado (CBA) sob a perspectiva de
pacientes internados em unidade coronariana. Considerando que as
enfermeiras precisam focar-se no paciente e dando continuidade ao estudo
anterior de Larson (CARE-Q), Larson e Ferketich (1993) desenvolveram o
Questionário de Satisfação do Cuidado (CARE/SAT) que proporciona a
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medida da satisfação do paciente baseada na premissa do cuidado no nível
comportamental da prática de enfermagem.
Na Escócia, com o objetivo de agrupar as percepções de cuidado sob
o ponto de vista de enfermeiros, Watson, Roger e Lea (1997) elaboraram o
Inventário de Dimensões de Cuidado (CDI). Este instrumento contém itens
que incluem aspectos psicossociais assim como técnicos e profissionais do
cuidado.
Percebe-se que enquanto no Brasil a ênfase é em estudos teóricoreflexivos e outros de natureza qualitativa, no exterior há pesquisas de
revisão bibliográfica, outras com o objetivo de mensuração do cuidado e
elucidação de comportamentos de cuidado principalmente para satisfazer o
cliente e saber se o mesmo se sentiu cuidado.
É com este objetivo que ensinamos a cuidar. Cuidar tecnicamente
(medicar, aferir pressão arterial, pesar, aspirar, promover higiene, examinar),
afetivamente e emocionalmente, mostrando por meio de comportamentos o
cuidado, como, por exemplo, sabendo ouvir, tocar, respeitar, ser sincero,
empático e solidário.
Pensando

sobre

as

duas

vertentes

do

cuidado

surgiu

o

questionamento: Seria possível elaborar um instrumento para detectar a
presença ou ausência de cuidado afetivo-expressivo?
Não temos instrumentos para avaliar o cuidado afetivo-expressivo. É
desagradável avaliar um aluno e dizer que ele “não está na verdade
cuidando” sem ter em mãos um instrumento ou protocolo de medida
validado. Alunos, com maturidade intelectual e emocional aceitam
avaliações subjetivas, mas a maioria se retrai e quer dados concretos.
Nossos

dados

normalmente

são

percepções

ou

observações

não

estruturadas da realidade que se passou.
Tyler apud Chaves & Magalhães (1995) afirma que a avaliação
envolve a obtenção de evidências sobre mudanças de comportamento nos
estudantes, assim, toda a evidência válida sobre comportamentos desejados
como objetivos educacionais fornece um método apropriado de avaliação.
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Chaves & Magalhães (1995) comentam que nem toda avaliação é
realizada por meio de teste com lápis e papel, há situações que precisam
ser avaliadas por meio de observações do estudante nas relações sociais.
Apontam ainda que, tanto a objetividade como a subjetividade, são
características na maioria das situações de avaliação em enfermagem. Para
tais autoras, para minimizar os efeitos da subjetividade do avaliador,
recomendam o emprego de vários métodos e recursos de avaliação de uma
mesma situação, a definição cuidadosa de normas e padrões de avaliação,
desenvolvimento da sensibilidade e objetividade na observação e o registro
imediato dos fatos observados.
Zabala (1998) comenta sobre a avaliação dos conteúdos factuais
(fatos), conceituais (conceitos) que se concentram nas capacidades
cognitivas – o saber, os procedimentais que implicam o saber fazer, ou seja,
o conhecimento e o domínio na aplicação prática, e os atitudinais que
abrangem os componentes da conduta e os afetivos.
Para esse autor é complexo determinar o grau de aprendizagem dos
conteúdos atitudinais. Assim, surge a insegurança porque o pensamento dos
professores está sujeito a posições ideológicas, além da falta de experiência
e trabalhos neste campo. O autor questiona a possibilidade da avaliação
destes conteúdos por falta de instrumentos que permitam avaliar a
aprendizagem de forma “científica”.
Pensando em como avaliar os comportamentos de cuidado afetivoexpressivo do aluno de Enfermagem e baseando-nos em estudo realizado
por McDaniel (1990), decidimos por realizar esta pesquisa desenvolvendo
instrumentos que permitam a identificação de comportamentos de cuidado.
Assim, pretendemos desenvolver um estudo cujo foco está centrado
na construção e análise de instrumentos.
Este estudo tem importância para a enfermagem brasileira, visto que
permitirá: avaliar como o aluno expressa seus comportamentos de cuidado
afetivo-expressivos; identificar lacunas nessa vertente; identificar se o
paciente se sentiu cuidado por meio de tais comportamentos.
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Ao

educar,

expressamo-nos

por

meio

de

comportamentos

transmitindo nosso modo de ser e agir. É preciso saber como o educando
está cuidando e como o cliente se sente com relação a tal cuidado. A
relevância desta pesquisa reside no fato que, até o momento, não
encontramos estudos com esta abordagem no Brasil, nem com relação ao
aluno nem com relação à percepção do paciente e o tema é pertinente.
Este estudo fornece subsídios para que docentes de Enfermagem
possam identificar e analisar os dados a respeito dos comportamentos de
cuidado afetivo-expressivos apresentados por alunos de Enfermagem,
compreendidos e percebidos pelo paciente.
Além

disso,

identificar

comportamentos

de

cuidado

afetivo-

expressivos demonstrados por alunos, pode contribuir para o avanço do
ensino e das avaliações de estágio clínico na assistência de enfermagem.
Para que o cuidado ocorra em sua plenitude, nós, “cuidadoras”,
devemos iniciar o futuro cuidador, na escola. Este deve sentir-se cuidado
para poder cuidar. Os docentes devem enfocar uma educação em
enfermagem para o cuidado, com comportamentos de cuidado não somente
com os pacientes, mas para com os alunos também. Ao se sentirem
cuidados, munidos do conhecimento técnico-científico e sabendo utilizar tal
conhecimento juntamente com a comunicação verbal e não-verbal, eles
mesmos estarão melhor instrumentalizados para cuidar.
Assim, alunos de Enfermagem e enfermeiros, durante suas
interações com os pacientes, poderão estar conscientes de seus
comportamentos de cuidado afetivo-expressivos demonstrando intenção de
cuidar, não somente técnico-científica, mas expressando também a arte na
enfermagem por meio da comunicação verbal e não-verbal, humanizando o
cuidado.
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I – OBJETIVOS

Pensando

em

uma

maneira

de

identificar

a

presença

de

comportamentos de cuidado em alunos de Enfermagem e saber se os
pacientes identificam estes comportamentos de cuidado da mesma maneira
que o professor, este estudo tem os seguintes objetivos:

1.1. Objetivo Geral

Elaborar instrumentos que permitam identificar a presença ou não de
comportamentos de cuidado afetivo-expressivos no aluno.

1.2. Objetivos Específicos
•

Construir um protocolo de comportamentos de cuidado observáveis;

•

Elaborar um instrumento que possibilite a identificação, pelo
professor, de comportamentos de cuidado por parte do aluno de
Enfermagem;

•

Elaborar um instrumento para identificar a percepção do paciente
sobre os comportamentos de cuidado identificados no aluno de
Enfermagem;

•

Realizar validação do conteúdo das afirmativas dos dois instrumentos
e do protocolo.

2. REVISÃO DA LITERATURA

“O mundo virtual criou um novo habitat para o ser
humano, caracterizado pelo encapsulamento sobre si
mesmo e pela falta do toque, do tato e do contato
humano. Essa anti-realidade afeta a vida humana
naquilo que ela possui de mais fundamental: o
cuidado e a com-paixão. ... O cuidado é, na verdade,
o suporte real da criatividade, da liberdade e da
inteligência. ... Quer dizer, no cuidado identificamos
os princípios, os valores e as atitudes que fazem da
vida um bem-viver e das ações um reto agir”
(Leonardo Boff, 1999).

2.1. O Cuidado

As exigências do avanço tecnológico – o saber – principalmente na
área da saúde promoveram a carência das expressões humanas. Carentes
de afeto, da renúncia de si mesmos pelo outro, de expressão, os
profissionais cada vez mais se distanciam dos clientes. Na área da saúde e
nos cursos de Enfermagem fala-se da humanização. Questiona-se nas
academias se a Enfermagem é uma disciplina da área biológica ou das
ciências humanas. O mundo nos conclama para a humanização, para ser e
conviver, estar e ser compreensivo com o outro.
Junte-se às técnicas uma pitada do coração e outra da alma – isto é o
cuidado – para deixar de ser um instrumento à mercê das técnicas.
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Heidegger (1995) entende que a “cura” pertence ao homem, pois,
este possui a origem de seu ser na cura. Para Burdach apud Heidegger
(1995), há um duplo sentido do termo “cura” significando também “cuidado”
e “dedicação”.
Concordamos que para curar o cuidado está presente, mas o
contrário não é pertinente. Este é o discurso das enfermeiras – o cuidado
existe independentemente da cura. Portanto, a cura está inserida no
cuidado.
Segundo Waldow (1999, p.144), “o cuidado auxilia no processo de
cura, acelerando-o e tornando-o menos traumático”.
Para Waldow (1992), o enfoque no cuidado teve seu início em
meados de 1970 com Leininger. Ao pesquisar a enfermagem transcultural,
Leininger (1995) identificou construtos culturais de cuidado, incluindo-se:
antecipação, atenção, alívio, compaixão, enfrentamento, empatia, ajuda,
proteção, recuperação, apoio, estímulo, alívio do estresse, socorro,
supervisão, ternura, tato e confiança.
Watson (1985), discípula de Leininger, iniciou pouco depois seus
estudos a respeito do cuidado, dirigindo seus esforços ao cuidado como
ideal moral de valores humanos. Aborda o cuidado em suas vertentes
instrumental e expressiva.
Para Watson (1985), as atividades instrumentais compreendem as
necessidades físicas bem como a administração de medicamentos e os
procedimentos. As expressivas referem-se às necessidades psicossociais
orientadas para o comportamento. O processo de cuidar envolve
relacionamento interpessoal e baseia-se no sentimento de ajuda e confiança
mútua dos que o vivenciam, desenvolvendo-se com base nos valores
humanísticos e em conhecimento científico.
Watson et al. (1999) citam a dimensão profissional incluindo aspectos
técnico-científicos e a dimensão psicossocial como escutar e sentar-se com
o paciente.
Estudiosas, sobre o cuidar/cuidado como Leininger (1995) e Waldow
(1992, 1995, 1999), se preocupam com a ênfase nos aspectos afetivo-
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expressivos e fornecem indícios para estudos a respeito do cuidado em
culturas diferentes.
Waldow (1999) afirma que uma cuidadora que demonstre extrema
eficiência técnica, mas que seja rude ou indiferente pode transmitir ao
paciente,

sentimentos

de

solidão

e

de

carência,

agravando

sua

vulnerabilidade.
A delicadeza, gentileza, amorosidade, afetividade, isoladamente sem
o conhecimento técnico-científico podem não produzir o efeito desejado de
cuidado e por vezes ameaçar a vida do paciente. Encontrar a integração
entre o afetivo-emocional e o técnico-instrumental como propriedade e
essência do cuidado é uma meta a ser seguida pelos profissionais de
enfermagem; não há o cuidado se os dois aspectos não existirem ao mesmo
tempo.
Em contrapartida, questionamo-nos sobre as condições de trabalho
das enfermeiras.
As instituições de saúde primam pela qualidade do produto final e não
do cuidado. O que importa, na visão dos administradores, é o trabalho em
um processo rápido, eficaz e com baixo custo. As enfermeiras são
solicitadas a gerenciar as unidades, o que fazem com eficiência.
Como cuidar e ao mesmo tempo atender as necessidades dos
empregadores?
Duas realidades que poderiam complementar-se por meio de um
cuidado de qualidade, gerando benefícios tanto para as instituições como
para enfermeiras e para os pacientes.
Silva (2000) afirma que o cuidado não se dá no vazio e sim no
contexto das experiências humanas. Para o cuidado do outro é
imprescindível o cuidado de si primeiramente. Refletir sobre o cuidado é
importante, principalmente quando nas reais condições de trabalho,
profissionais de enfermagem, por questões econômicas são obrigadas a ter
dois ou três empregos. Além da jornada de trabalho sobre-humana, do
stress psicoemocional, característicos da profissão, na maioria das
instituições estas profissionais não são tratadas com o cuidado que
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mereceriam receber. Como cuidar do outro se não têm tempo e nem
condições financeiras de cuidar de si mesmas? Quem cuida de quem? O
que se sente quando se cuida do outro em situações de trabalho precárias?
Ao cuidar, é necessário que quem cuida se sinta cuidado.
É, portanto, uma questão de reflexão ética, social e política. Exige de
nós uma postura que envolve o engajamento no cuidado de si e no cuidado
do outro – o paciente.
Griffin e Morse et al. apud Waldow (1999) afirmam que o cuidado
encontra-se

relacionado

a

sentimento.

Tal

noção

de

sentimento,

comportamento, expressão emocional ou, ainda, elementos ou ingredientes
de cuidar estão relacionados ao aspecto moral e deveriam estar presentes.
Bevis citada por McDaniel (1990, p.19) afirma: “o cuidado demanda
que sentimentos sejam convertidos em comportamentos e que os
comportamentos e sentimentos sejam acompanhados de pensamentos”.
Leininger (1995) afirma que o cuidado existe sem a cura, mas que a
cura não acontece sem o cuidado. Para a autora, na enfermagem
transcultural, deve-se prestar atenção às linguagens: verbal e não-verbal,
com a finalidade de obter resultados terapêuticos. Assim, indivíduos de
culturas diferentes entendem o cuidado de formas diferentes. Observamos
que ao cuidar, em qualquer situação, nos propomos a resultados
terapêuticos.
Para McDaniel (1990), o cuidado é o investimento dos recursos
pessoais de alguém para o outro a fim de promover o bem-estar.
Independente da abordagem teórica utilizada na prática, o cuidado
deve ser sempre terapêutico, para o que nos utilizamos das linguagens
verbal e não-verbal.
O bem-estar nesse processo é um dos objetivos que almejamos ao
cuidar. Para que isso ocorra é necessário que nossos comportamentos de
cuidado sejam adequados a cada situação. Precisamos nos conhecer, saber
como e quais comportamentos expressamos e se estamos cuidando. Quais
são os comportamentos que nos levam a cuidar ou a não cuidar?
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2.2. Referencial Teórico

Para desenvolver os dois instrumentos, seguimos algumas idéias de
Waldow (1992, 1998, 1999) e Boff (1999), estudiosos brasileiros acerca dos
temas - cuidado humano e cuidar/cuidado – foco deste estudo. Além destes
seguimos alguns preceitos de Watson (1985) e de Mayeroff (1990)
estudiosos americanos preocupados com o mesmo tema.
Nas leituras preliminares percebemos que os autores citados
estudaram o tema e concordam em muitos pontos. Para a definição dos
construtos de comportamentos verbais e não-verbais de cuidado reunimos
as idéias desses autores, procurando defini-las.
Abordaremos as principais afirmativas de tais estudiosos que serviram
de base para o desenvolvimento dos instrumentos e definição dos
construtos.

2.3. O Cuidado segundo Waldow

“O cuidar tem uma conotação distinta, ao se
diferenciar do aspecto apenas técnico e de realização
de uma tarefa ou procedimento. No momento em que
é realizado com envolvimento, o componente moral
(de dever sem obrigação), e o emocional, são
ativados, energizando e motivando o verdadeiro ato
comportamental de cuidar. Além disso, o cuidar
envolve a percepção de que acresce ao ver e ao
observar o aspecto cognitivo (de conhecimento e
intuição)” (Waldow, 1998, p.73).

Para Waldow (1992), independente do ponto de vista cultural, cuidado
pode ser considerado impregnado da conotação de atenção, preocupação
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com alguém, responsabilidade por alguém, observação atenciosa, com
afeto, amor ou simpatia. Em geral, o termo implica a idéia de fazer/agir.
Waldow entende o cuidado como uma ação interativa e como o
fenômeno resultante do processo de cuidar.
Concordamos com tal afirmação. Essa ação e comportamento estão
sujeitos aos valores e ao conhecimento do cuidador do e com o ser cuidado
e que passa também a ser cuidador.
Segundo Waldow (1998, p.61, 1999a, p.129, 1999b, p.201) o cuidado
humano:

“...consiste em uma forma de viver, de ser, de se expressar. É
uma postura ética e estética frente ao mundo. É um compromisso
com o estar no mundo e contribuir com o bem estar geral, na
preservação da natureza, da dignidade humana e da nossa
espiritualidade; é contribuir na construção da história, do
conhecimento, da vida”.

Waldow (1995, p.30; 1999a, p.127, 1999b, p.201) diferencia o cuidado
humano na enfermagem entendendo-o como um cuidado profissional, no
qual os cuidadores exibem:

“... comportamentos e ações que envolvem conhecimento,
valores, habilidades e atitudes, empreendidas no sentido de
favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou
melhorar a condição humana no processo de viver e morrer”.

Para ela nossa prática caracteriza-se por ações e comportamentos de
cuidar juntamente com o espírito científico, a emoção, a sensibilidade, a
destreza e a habilidade.
Este também é nosso pensamento e nossa prática, pois, como já
afirmamos, um aspecto não existe sem o outro. Há momentos, porém, em
que uma destas vertentes é mais importante que a outra, dependendo da
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situação e do contexto do cuidado. Por exemplo, em uma situação de
emergência (risco de vida), o aspecto técnico-instrumental é preponderante
e

o

afetivo-expressivo

pode

surgir

subseqüentemente

e/ou

concomitantemente.
Segundo Waldow (1999), as características principais do cuidado
(conhecimento do outro ser, alternância de ritmos, honestidade, confiança,
humildade, esperança e coragem) para Mayeroff (1990) têm servido de
suporte para o cuidado na enfermagem atualmente, e as idéias dele, de
certa forma, conincidem com as de Heidegger (1995) que também visualiza
o cuidado como uma condição existencial – uma forma de ser.
Waldow (1999) afirma que é freqüente, a relação dar-se de forma
impessoal, pelo fato de a cuidadora desempenhar um trabalho eficiente,
porém apenas no aspecto técnico. Realiza procedimentos num corpo
qualquer. Esse tipo de relacionamento caracteriza-se pela relação de pessoa
com objeto.
Fazendo uma analogia, Boff (1999) utiliza o termo modo-de-sertrabalho. Ou seja, um modo de ser profissional direcionado para a produção,
despersonalizado, desumano.
Realizar procedimentos técnicos em um corpo qualquer, ou o
relacionamento de pessoa com objeto, não pode ser considerado cuidado
humano.

“Não há necessidade de desenvolver um relacionamento íntimo e
profundo, mas sim, uma relação que fortaleça o self do outro,
capacitando-o para a sua autocura e a saúde. O relacionamento
entre cuidadora e ser cuidado, de acordo com Bishop e Scudder,
é capacitar o bem-estar que significa o sentido da enfermagem e
que caracteriza um relacionamento intencionalmente terapêutico”
(Waldow, 1999, p.135).

Waldow (1999) complementa que as idéias de Fry, inspiradas em uma
análise filosófica realizada por Griffin, relacionam dois aspectos importantes
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no cuidar: o aspecto de atividade e o aspecto de atitudes e sentimentos.
Ambos os aspectos são considerados complementares e relacionais, isto é,
ocorrem em virtude de uma interação enfermeira-paciente.
A mesma autora afirma que há pessoas não inclinadas a desenvolver
o que pretende como cuidado, ou pelo menos não na sua totalidade.
Apesar de apresentarmos comportamentos e muitos deles serem
comportamentos de cuidado ou de não-cuidado, a autora afirma que o que
motiva o cuidar está relacionado a sentimento. É um comportamento
consciente.

Sendo

assim,

ao

cuidar

expressamos,

por

meio

de

comportamentos, nossos princípios, valores, habilidade e conhecimento.
Na ausência de comportamentos de cuidado tornam-se identificáveis
também os de não-cuidado. Como exemplo de não-cuidado, podemos citar a
insegurança, falta de confiança e respeito de um cuidador os quais podem
ser percebidos pelo paciente.
Segundo Waldow (1999), as pessoas não conseguem exemplificar
situações de cuidado ou enumerar termos que sejam sinônimos de cuidar e,
sim, lembrar situações traumáticas e termos que caracterizam o não
cuidado.
Ensinamos

formalmente

as

técnicas

e

enfatizamos

que

o

conhecimento científico é a mola propulsora de nossa profissão. Há, porém
outras facetas do cuidado a serem consideradas. A autora cita respeito,
consideração, compaixão e mesmo afeto como ações e comportamentos;
enfatiza que as inter-relações entre as categorias do cuidar, quando
existentes, nem sempre estão claras, e isso parece ter contribuído para que
não haja entendimento satisfatório, o que gera vários equívocos e
confusões. Assim o cuidado é visualizado de forma fragmentada, não
incluindo todas as suas dimensões – conhecimento, habilidades e emoções.
Para Waldow (1999) a ênfase nos aspectos emocionais do cuidado,
altamente priorizada nos recentes trabalhos sobre o cuidar, é um ponto que
merece análise.
Para ela, as pesquisas e as teorias têm centrado a atenção em ações
e comportamentos de cuidar das cuidadoras e, usualmente, as investigações
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têm priorizado as percepções da cuidadora em relação ao cuidar. Esses
estudos evidenciam que enfermeiras valorizam comportamentos expressivos
como mais importantes. Isso contrasta bastante com os estudos
desenvolvidos sobre a percepção de pacientes em relação ao cuidar, em
que os comportamentos instrumentais são julgados como mais importantes
na realidade americana. No Brasil, os poucos estudos sobre o cuidar, sob o
ponto de vista da clientela, mostram valorização do comportamento
expressivo (Silva, 1998; Waldow, 1999).
Neste sentido, para Waldow (1999), no Brasil os sentimentos e a
afetividade são priorizados como parte da chamada cultura latina.
A autora cita outro item bastante enfatizado por algumas estudiosas
do cuidado que é a característica da reciprocidade do cuidado. Para essas
autoras, o cuidado é responsivo, ou seja, o cuidado resulta em um
comportamento como resposta.
O nosso entendimento coincide com o que ela cita a respeito de Benner
e Wrubel, afirmando que o cuidador fica enriquecido no processo de cuidar.
Para Waldow (1999), o cuidado auxilia o processo de cura, acelerandoo e tornando-o menos traumático. O processo de cuidar é a forma como se
dá o cuidado, por meio de ações, atitudes e comportamentos.
Para ela é um processo interativo, entre ser cuidador e ser cuidado, em
que

o

primeiro

tem

um

papel

ativo,

pois

desenvolve

ações

e

comportamentos de cuidar e o segundo, em razão de sua situação, tem um
papel passivo. O cliente pode contribuir no cuidado, ao desempenhar um
papel ativo e ser responsável pelo próprio cuidado.
Waldow (1999) também afirma que os docentes de Enfermagem
devem proporcionar um ambiente de confiança para que as alunas possam
expressar

comportamentos

de

cuidado

com

os

pacientes.

São

comportamentos iniciados na escola como uma terapêutica do cuidado.
Esses incluem aceitação, respeito por si e pelos outros, ouvir, compartilhar
experiências, oferecer estímulo e ajuda.
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A autora defende a idéia de que estudantes devem observar
comportamentos de cuidado, por parte da equipe de enfermagem e de
saúde e discutir no grupo.
Cremos que empiricamente, nós professoras de Enfermagem
fazemos isso. Precisamos, contudo, saber quais são os comportamentos de
cuidado de nossas alunas para podemos enfatizar suas características
pessoais positivas de comportamentos de cuidado e sanar as negativas (se
existirem).
O respeito é um comportamento de cuidado e Waldow (1999) utiliza a
definição de Kelly (1990), estudiosa americana, que evidenciou a expressão
pela maneira de interagir com o paciente, ouvindo-o, sendo honesta, sincera
e justa e tratando os pacientes como seres humanos. Kelly (!990) observou
a necessidade da presença do respeito como comportamento de cuidado, o
qual foi verbalizado principalmente quando ausente. O respeito, nesse
estudo, foi citado em relação ao paciente, a familiares, a si mesmo, a
colegas e à própria profissão.
Halldorsdóttir e Riemen, citados por Waldow (1999), observaram
comportamentos de não-cuidado como: desrespeito, indiferença, nãoconsideração pelas necessidades ou crenças dos pacientes.
“O cuidado humano é um relacionamento terapêutico no qual a
presença é total e no qual o sentido moral da enfermagem é preenchido,
promovendo o bem-estar” (Waldow,1999, p.170).

2.4. O Cuidado para Leonardo Boff

O autor, professor de Teologia, Filosofia, Espiritualidade e Ecologia,
em seu livro “Saber Cuidar: ética do humano – compaixão pela Terra”
(1999), analisa uma fábula antiga a respeito do cuidado (Fábula de Higino) e
aprofunda a noção de cuidado em várias dimensões da vida pessoal e
social.
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Para ele, segundo clássicos dicionários de Filologia* e alguns
estudiosos, cuidado procede do latim cura. O autor afirma que esta palavra é
um sinônimo erudito de cuidado, usada na tradução de “Ser e Tempo”, de
Martin Heidegger. Em sua forma mais antiga, cura em latim se escrevia
coera e era usada num contexto de relações de amor e de amizade.
Expressava a atitude de cuidado, de desvelo, de preocupação e de
inquietação pela pessoa amada ou por um objeto de estimação.
Afirma que outros derivam cuidado de cogitare-cogitatus e de sua
alteração coyedar, coidar, cuidar. Para Boff (1999), o sentido de cogitarecogitatus é o mesmo de cura, ou seja, cogitar, pensar, colocar atenção,
mostrar interesse, revelar uma atitude de desvelo e de preocupação.

“O cuidado somente surge quando a essência de alguém tem
importância para mim. Passo então a dedicar-me a ele; disponhome a participar de seu destino, de suas buscas, de seus
sofrimentos e de seus sucessos, enfim, de sua vida” (Boff, 1999,
p.91).

Para o autor, cuidado significa desvelo, solicitude, diligência, zelo,
atenção, bom trato. É um modo de ser no qual a pessoa centra-se no outro,
incluindo duas significações básicas, intimamente ligadas entre si: a
primeira, a atitude de solicitude e atenção para com o outro; a segunda, de
preocupação e inquietação, porque a pessoa que cuida se sente envolvida e
afetivamente ligada ao outro.

“A natureza não é muda. Fala e evoca. Emite mensagens de
grandeza, beleza, perplexidade e força. O ser humano pode
escutar e interpretar esses sinais. Coloca-se ao pé das coisas,
junto delas e a elas sente-se unido. Não existe, co-existe com
todos os outros. A relação não é de domínio sobre, mas de

*

“Estudo da língua em toda a sua amplitude, e dos documentos escritos que servem para documentala.” (Ferreira, 1999, p.905)
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convivência. Não é pura intervenção, mas interação e comunhão”
(Boff, 1999, p.95).

Para ele, o ser humano deve viver a experiência de fundamental valor
na vida, daquilo que tem importância e definitivamente conta. É estar lado a
lado e junto com o outro ao invés de exercer a dominação.

“Importa colocar cuidado em tudo. Para isso urge desenvolver a
dimensão anima* que está em nós. Isso significa: conceder direito
de cidadania à nossa capacidade de sentir o outro, de ter
compaixão com todos os seres que sofrem, humanos e não
humanos, de obedecer mais à lógica do coração, da cordialidade
e da gentileza do que à lógica da conquista e do uso utilitário das
coisas” (Boff, 1999, p.102).

Para Boff (1999), o homem desperta na mulher sua dimensão
masculina expressa culturalmente por trabalho; a mulher evoca no homem
sua dimensão feminina, concretizada historicamente pelo cuidado.
O autor aborda algumas características como a ternura, afirmando
que a ternura é o cuidado sem obsessão: inclui também o trabalho, não
como mera produção utilitária, mas como obra que expressa a criatividade e
a auto-realização da pessoa. “É um afeto que, à sua maneira, também
conhece. Na verdade só conhecemos bem quando nutrimos afeto e nos
sentimos envolvidos com aquilo que queremos conhecer” (Boff, 1999,
p.118).
Assim, a ternura emerge do próprio ato de existir no mundo com os
outros.
Ao centrar-se na direção do outro, sentindo o outro, participando de
sua existência, o cuidador deixa-se tocar pela sua história de vida, ficando
assim marcado pelo sujeito.
*

Animus/anima: expressão difundida pelo psicanalista C.G.Jung (1875-1961) para designar a
dimensão masculina (animus) e feminina (anima) presentes em cada pessoa e que se reflete nos
padrões culturais de comportamento (Boff, 1999, p.193).
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Outro aspecto do cuidado enfocado é a carícia que para ele constitui
uma das expressões máximas do cuidado. Confere-lhe o termo: carícia
essencial, para distingui-la da carícia como pura excitação psicológica.
Resumindo, para Boff (1999) a carícia é essencial quando se transforma
numa atitude, num modo de ser que qualifica a pessoa em sua totalidade, na
psique, no pensamento, na vontade, na interioridade, nas relações que
estabelece.
Como já foi dito, o órgão da carícia é, fundamentalmente, a mão.
Sabemos disso e utilizamos nossas mãos sempre que tocamos o paciente,
mas nem sempre para expressar carícia. Quando tocamos o paciente o que
expressamos com nossas mãos? Em nosso modo-de-ser-trabalho/cuidado
nos é permitido acariciar, confortar, proporcionar o bem-estar?
Para Boff, como a ternura, a carícia exige total altruísmo, respeito pelo
outro e renúncia a qualquer outra intenção que não seja a da experiência de
querer bem e de amar. Não é um roçar de peles, mas um investimento de
carinho e de amor através da mão e da pele.
É interessante salientar que a carícia essencial é leve como um
entreabrir suave da porta, não há jamais carícia na violência, quer dizer, não
há invasão da intimidade da pessoa.
“(...) A mão que acaricia representa o modo-de-ser-cuidado, pois a
carícia é uma mão revestida de paciência que toca sem ferir e solta para
permitir a mobilidade do ser com quem entramos em contacto” (Boff, 1999,
p.121).
Aponta também sobre a cordialidade que significa aquele modo de ser
que descobre um coração palpitando em cada coisa, em cada pedra, em
cada estrela e em cada pessoa. É aquela atitude tão bem retratada pelo
Pequeno Príncipe: “só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos
olhos”. É conseguir ver além dos fatos; ser cordial significa sentir o coração
do outro, prestar atenção, colocar cuidado em todas as coisas.
Questionamo-nos: quando, como e o quanto nos permitimos ser
cordiais com os pacientes, com as alunas e até com nós mesmos. Ao não
nos permitirmos colocar nosso coração em cada atitude e, assim, expressar
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nossas emoções e captar as dos pacientes, estaríamos realizando um
cuidado parcial?

2.5. O Cuidado para Watson

Watson utiliza quatro conceitos principais em sua teoria, ser humano,
saúde, ambiente/sociedade e enfermagem, os quais estão descritos em
George (1993, p.259) como seguem:

Ser humano: “... uma pessoa valorizada em si e de si, a ser
atendida, respeitada, zelada, compreendida e auxiliada; em geral,
uma visão filosófica de uma pessoa como um self totalmente
integrado e funcional. O homem é encarado como maior do que a
soma de suas partes e diferente dela”.

Saúde: “...refere-se à unidade e harmonia na mente, no corpo e
na alma. A saúde está também associada ao grau de
compatibilidade entre o self, tal como percebido, e o self, tal
como é vivenciado”.

Ambiente/Sociedade: “O cuidado (e o zelo) existe em cada
sociedade. Toda sociedade tem pessoas que se importam com
os outros. Uma atitude de cuidado não é transmitida de geração
a geração, através de genes. É transmitida pela cultura da
profissão, como uma maneira única de enfrentar esse ambiente”.

Enfermagem: “... uma ciência humana de pessoas e de
experiências humanas de saúde-doença que são mediadas por
transações profissionais, pessoais, científicas, estéticas e éticas
de cuidado humano”.
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A teoria do Cuidado Transpessoal está baseada no processo do
cuidado humano o qual requer intenção, desejo, inter-relacionamento e
ações. Para a autora o processo afirma a subjetividade das pessoas e leva a
mudanças positivas para o bem-estar de outrem, mas também permite à
enfermeira beneficiar-se e crescer.
A combinação das intervenções pode ser referida como fatores
cuidativos que para Watson (1985) são: um sistema de valores humanísticoaltruístico;

fé-esperança;

sensibilidade

a

si mesmo

e

aos

outros;

relacionamento de cuidado humano e ajuda-confiança; expressão de
sentimentos positivos e negativos; criativo processo de cuidado na resolução
de problemas; ensino/aprendizagem transpessoal; ambiente de suporte,
protetor,

e/ou

corretivo

mentalmente,

fisicamente,

socialmente

e

espiritualmente; assistência às necessidades humanas; forças espirituais
existenciais-fenomenológicas.
Todos estes fatores cuidativos requerem uma base de conhecimento
e competência clínica.
A inter-relação no cuidado transpessoal conota um relacionamento de
cuidado humano especial – a união com outra pessoa – uma alta
consideração (estima) pela pessoa como um todo e o seu ser-no-mundo.
Assim, para a autora o cuidado é visto como o ideal moral da enfermagem.
Para Watson (1985), o cuidado humano pode começar quando a
enfermeira entra no espaço de vida da outra pessoa, é capaz de detectar a
condição de ser do outro, assim, há um fluxo de intersubjetividade entre a
enfermeira e o paciente.
O relacionamento de cuidado transpessoal segundo Watson (1985),
depende:

1. De um compromisso moral para proteger e intensificar a dignidade
humana.
2. Da intenção e vontade da enfermeira em afirmar o significado da
subjetividade da pessoa.
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3. Da habilidade da enfermeira em detectar com acurácia os
sentimentos e as condições internas do outro.
4. Da habilidade da enfermeira em acessar e compreender a condição
do outro em ser-no-mundo e de sentir a união com o outro. A
enfermeira deve ser capaz de expressar a condição e/ou atender à
condição por meio de diversas maneiras, tais como movimento,
gestos, olhares, atos, procedimentos, informação, toque, sons,
palavras, cores, e formar outras maneiras científicas, estéticas e
humanas.
5. Da história de vida da própria enfermeira e experiências prévias e
oportunidades de ter vivido ou ter tido experiência com sentimentos e
várias condições humanas, e ter imaginado sentimentos de outros em
várias condições humanas.Tal conhecimento e sensibilidade podem
ser adquiridos por meio de trabalho com outras culturas, o estudo de
ciências humanas, artes, drama, literatura, explorando valores e tendo
um bom relacionamento consigo própria.

A visão da enfermeira profissional no cuidado transpessoal pode
diferir da visão tradicional dessa profissional. Normalmente, as enfermeiras
são aconselhadas a evitar envolvimento pessoal, pois isto pode parecer nãoprofissional.
Watson (1985) defende o uso do “eu total” na relação profissional, ou
seja, o doar-se utilizando todo o seu potencial. Este conceito está vinculado
ao conceito de cuidado transpessoal entre a enfermeira e o paciente.
Gadow citada por Watson (1985) enfatiza que num relacionamento
entre pessoa e pessoa, o foco, a intensidade e a perspectiva são diferentes
para a enfermeira e para o paciente.
O foco (focus) do paciente está direcionado ao problema e a seu
efeito sobre sua vida. Em contrapartida, o envolvimento pessoal da
enfermeira/pessoa está direcionado fora de si mesma para o self do outro.
A intensidade no relacionamento também é diferente, pois o paciente
experimenta de imediato a aflição/angústia que pode de fato ser percebida
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pela enfermeira, servindo para gerar o processo reflexivo necessário para
que o cuidado seja dado.
Por último, a perspectiva de cada um também é diferente. A
enfermeira está envolvida com o problema. O paciente sente a dor que vem
de dentro e sabe que seu corpo, sua mente e alma, é que estão afetados.
Pensa que a enfermeira difere do paciente ou de um amigo, pois ela o
ajuda a integrar a experiência subjetiva e as emoções com objetividade de
um ponto de vista externo à situação. Entende que a enfermeira, como
pessoa, não manifesta menor envolvimento do que o paciente. A maneira e
a direção do envolvimento podem diferir, mas a quantidade de envolvimento
da enfermeira é igualmente grande.
A interação humana evoca sentimentos na enfermeira. Concordamos
com Watson (1985) quando afirma que a atividade da arte é baseada no fato
de que a pessoa que recebe a expressão de sentimento da outra por meio
de ouvir, olhar, ou mesmo pela intuição, é capaz de sentir a emoção que
levou o outro a expressá-la.
Assim, se uma pessoa ri, a outra que escuta percebe o que ela sente.
Transmitimos sentimentos e estado de espírito pelos nossos movimentos ou
pela voz (coragem, determinação, fúria, calma).
Para Watson e Chinn, citados por Waldow (1999), a experiência
artística engloba movimentos, toque, som, formas – atos ou arte sensorial,
tátil. Ao cuidar expressamos por meio de comportamentos aquilo que
sentimos. Cuidar é num determinado momento arte que engloba dois seres,
direcionados na estética de alguns minutos, de bem-estar infinito, nem que
seja o último.

“A arte de cuidar em enfermagem é uma atividade humana que
consiste no seguinte: um(a) enfermeiro(a) conscientemente, por
meio de certos sinais, passa adiante aos outros sentimentos que
ele(a) tenha vivido, tido experiência ou aprendido; os outros ficam
unidos por esses sentimentos e também o experimentam ... Em
outras palavras, a enfermeira é capaz de formar uma união com a
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outra pessoa em um nível que transcende o físico e que preserva
a intersubjetividade e fisicalidade das pessoas sem reduzi-las ao
status moral de objetos... A união de sentimentos pode
potencializar a autocura (self-healing) e descoberta de forças e
controle internos e contribuir para que o outro encontre significado
em seu(sua) própria existência. Esta é a grande força atrativa da
arte do cuidado transpessoal em enfermagem” (Watson, 1985,
p.68).

Para Watson (1985), o cuidado transpessoal ocorre quando termos
consciência e união de sentimentos no momento de cuidado humano.
Os momentos de cuidado estão permeados por sentimentos,
emoções e expressões tanto por parte da enfermeira como por parte do
paciente, em menor ou maior intensidade, dependendo da situação, do
autoconhecimento e reconhecimento de ambos nessa interação. Assim, o
cuidado é sempre transpessoal, pois transcende o meu, o seu e transformase no nosso.
Watson (1985) afirma que o tipo de sentimento transmitido pelas
enfermeiras aos pacientes pode variar (diferenças individuais). Por exemplo,
uma pode comunicar-se mais por expressões não-verbais, tais como
movimentos e silêncio; outra por expressões verbais como palavras. Isto é
verdadeiro tanto para o paciente como para a enfermeira referindo-se às
possíveis maneiras com as quais comunica-se o seu ser e estar aqui e
agora.

2.6. O Cuidado para Mayeroff

Para Waldow (1992), Mayeroff expandiu a noção de cuidar/cuidado no
sentido de crescimento. No processo de cuidar, para este autor, a relação
existente caracteriza-se por estar com a pessoa, ou seja, a pessoa que
cuida está com a outra, no mundo da outra, que é merecedora do cuidado.
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Ambas são participantes num processo de descoberta, num processo de
aprendizagem mútua.
Apresentamos algumas características principais do cuidado, segundo
Mayeroff (1990):
•

Conhecimento do outro: o cuidador deve ser capaz de entender as
necessidades do outro e de responder a elas de forma adequada.
Estar bem intencionado não é suficiente para garantir uma resposta
de cuidado. Conhecer quem é o outro, seus poderes e limitações, são
fatores imprescindíveis na relação do cuidado.

•

Ritmos alternados: capacidade do cuidador de modificar seu
comportamento diante das necessidades do outro, ou seja, de
aprender com os erros, adquirindo assim um comportamento mais
flexível. Flexibilidade em buscar a melhor forma de cuidar, envolvendo
mudança de comportamento para ajudar a outra pessoa.

•

Paciência: possibilita a participação perceptiva com o outro, ou seja,
percebendo o ritmo e estilo do outro. Envolve observação. É ser
paciente, tolerante, presente, é respeitar e ouvir o outro.

•

Honestidade: estar aberto(a) para si próprio(a) e para o outro,
englobando a aceitação do outro como ele é e não como se desejaria
que fosse. Agir de forma franca e aberta, sem enganar o outro
deliberadamente.

•

Confiança: é uma qualidade ou ingrediente que requer confiar na
habilidade que o outro possui para crescer e se realizar, também à
sua maneira e ritmo. Inclui libertar, não criar dependência e
conseqüentemente a coragem de arriscar. Apreciação da existência
do outro como ser independente. Excessivo cuidado denota falta de
confiança.
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•

Humildade: consiste em estar disposta(o) a aprender com o outro.
Esse comportamento é a antítese do poder que freqüentemente
ocorre em relação ao cuidado. Inclui também a aceitação de
limitações pessoais.

•

Esperança: esperança de que o outro cresça no processo de cuidar.
Essa esperança é sem pretensões, ou seja, sem haver uma idéia
idealizada de como será o futuro. Possibilidade de o outro vir a
crescer através da relação de cuidado. Envolve coragem e significa
permanecer com a outra pessoa e assumir riscos.

•

Coragem: é o ingrediente que o(a) cuidador(a) deve ter em deixar o
outro ser, apesar do desconhecido. Assumir riscos e desafiar
possíveis fontes de segurança. Buscar o desconhecido, confiar.

Assim, somando-se tais características, estaremos com o outro, no
seu mundo, sentindo-o e fazendo-o crescer.
Para Mayeroff (1990), ao cuidar de outra pessoa eu a encorajo, a
inspiro a ter coragem de ser ela mesma. Para encorajá-la é necessário que
ela confie em mim. Não tomo decisões por ela, ao contrário, ajudo-a
provendo informações, alternativas, sugestões, apontando conseqüências.
Contudo, as decisões são do outro e não minhas. A enfermeira ao cuidar
sabe (talvez não conscientemente) destas verdades apontadas e está
executando a arte de sua profissão. Uma meta a seguir é tornar cada vez
mais conscientes as atitudes tomadas ao cuidar.
Ao ter tal comportamento, vivenciando os ingredientes citados pelo
autor, posso afirmar que estarei conhecendo o outro ao deixá-lo tomar suas
decisões, alternando ritmos e mudando minhas opiniões em favor do outro,
tendo paciência e honestidade, deixando-o tomar decisões e provendo-o de
informações corretas, confiando que ele cresça na relação de cuidado,
sendo humilde ao aprender com ele em seu comportamento e decisão,
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tendo esperança e assumindo os riscos junto com ele e coragem desafiando
o desconhecido e acima de tudo aprendendo, na relação de pessoa com
pessoa (sujeito com sujeito).
Para que o cuidado aconteça, são necessárias certas atitudes de
nossa parte assim como uma mudança no outro como resultado de nossos
comportamentos. Mayeroff (1990) afirma que para determinar se estamos
cuidando, devemos observar o que fazemos, sentimos ou pretendemos ao
cuidar e também observar se houve crescimento ou desenvolvimento do
outro como resultado de tal atitude.
Assim, se tal mudança no outro estiver ausente, houve também
ausência de cuidado ou o não-cuidado.
Além do cuidado com o outro, enfatizado pelo autor, há outros tipos
de cuidado.
Concordando tacitamente, finalizamos com as palavras de Mayeroff
que expressam tão bem nosso modo de pensar:

“... os meus cuidados devem ser compatíveis, em harmonia um
com o outro, (...). Minha vida não pode ser ordenada
harmoniosamente, por exemplo, se há uma incompatibilidade
básica entre o cuidado no meu trabalho e o cuidado pela minha
família, ou entre o cuidado por mim e o cuidado por uma outra
pessoa em particular. A harmonia pode tolerar conflitos
ocasionais como prioridade; há ocasiões que um cuidado vem
primeiro em detrimento do outro” (Mayeroff, 1990, p.71).

2.7. Resumindo as Principais Idéias

Após a leitura de vários artigos, construímos uma síntese sobre o
cuidado listada no quadro a seguir.
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Quadro 1 – Apresentação da síntese sobre os termos utilizados pelos
autores para expressar as duas dimensões do cuidado

Autor

Griffin apud Waldow Watson (1985)
(1999)

Termos • Aspecto de atividade
utilizados
(instrumental)

Silva (1998,1999)

• Ações e atitudes • Dimensão
técnica/instrumental
instrumentais
(necessidades físicas
e tratamento)

• Aspecto de atitudes e • Atitudes expressivas • Dimensão afetiva
expressiva
(psicossociais)
sentimentos
(expressiva)

Concordamos com tais autoras quando afirmam que estas dimensões
se complementam e devem estar presentes ao mesmo tempo, embora nem
sempre na mesma intensidade.
Para melhor visualização das considerações e afirmações acerca do
tema cuidado e/ou cuidado humano dos autores nos quais procuramos
subsídios para este estudo, elaboramos o seguinte quadro.

/
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Quadro 2 – Apresentação das concepções sobre cuidado / cuidado
humano para os autores que forneceram base conceitual a
este estudo

Watson (1985)

Mayeroff (1990)

Waldow (1992,
1998,1999)

Boff (1999)

•

Ideal moral da
enfermagem

•

Processo de
desenvolvimento

•

É uma arte

•

Modo-de-sercuidado

•

Envolve ações

•

Aprendizagem
mútua

•

Ação ou
processo
interativo

•

Envolve interação

•

•
Envolve
Intersubjetividade

Descoberta

•

•
Relacionamento
terapêutico

Direciona-se para
o outro

Um aprende com •
o outro

Relação entre
sujeito e sujeito

•

•
Existe
reciprocidade

O outro marca o
sujeito

É uma arte
(expressão de
sentimentos)

•

Estar com a
pessoa em seu
mundo

•

•
Auxilia a cura

Estabelece
relações

•

•

Envolve
interações
ambientais e
pessoais

É sinônimo de
carícia essencial

•
•

•

Ajudar o outro a
crescer

Continuando a reflexão acerca do tema e dos quatro autores,
percebemos algumas semelhanças e diferenças sobre o que o cuidado deve
expressar e significa para os mesmos.
Para melhor visualização de convergências e divergências entre os
autores e demonstrando como chegamos à determinação dos construtos,
construímos o quadro que segue.
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Quadro 3 – Apresentação de expressões e significados do cuidado /
cuidado humano para os quatro autores que serviram de
base conceitual para este estudo

Watson (1985)

Mayeroff (1990)

Waldow (1999)

Boff (1999)

• Presença

•

Conhecimento do
outro (saber suas
necessidades)

•

Respeito

•

Manifestação
das diferenças

•

Presença

•

•

Flexibilidade
(aprender com os
erros)

Compaixão

Modo de ser
(verdadeiro)

•

Afeto

•

Afeto

•

Paciência

•

Empatia

•

Paciência

•

Respeito

•

Segurança

•

Confiança

•

Presença

•

Consideração

•

Respeito

Honestidade

•

Interesse

•

Sensibilidade

•

Confiança

•

Eficiência

•

Atenção

•

Humildade (não
demonstra poder)

•

Sensibilidade

•

Acolhimento

•

•

Conhecimento

•

Cordialidade

Esperança
(assumir riscos)

•

Habilidade

•

Visão do
coração

•

Experiência

•

Envolvimento

•

Confiança

•

Honestidade

• Doação de tempo
• União com o outro
• Percepção do que
o outro sente
• Sentimentos
• Cognição

•

• Entire self (relação
•
profissional)
• A condição da
alma

•

Coragem (buscar
o desconhecido)

Consideramos que a comunicação verbal e a não-verbal são
comportamentos de cuidado que acontecem no processo de cuidar.
Acontecem concomitantemente e em maior ou menor grau de acordo com o
estado de saúde do paciente, da situação de cuidado e das características
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pessoais do cuidador. O que importa no processo é o paciente sentir-se
cuidado.
Incluímos algumas observações destes autores que consideramos
importantes para a compreensão das definições dos construtos por nós
realizadas.

Tocar

Waldow (1999) defende que a ação da cuidadora inclui o
desenvolvimento da interação interpessoal incluindo o toque nessa ação.
Trata-se de experiência artística.
O toque é enfatizado por Watson (1985), Boff (1999) e Waldow
(1999).
Em estudo realizado com anglo-saxões, aborígenes australianos e
chineses de Taiwan, Watson (1985) enfatiza a presença da enfermeira não
somente pela presença física, mas também pelo toque pela doação do seu
tempo.
Para Watson (1985), o relacionamento de cuidado transpessoal
depende, entre outros, da habilidade da enfermeira em acessar e
compreender a condição do outro em ser no mundo e de sentir a união com
um outro. Para atender tal condição uma das maneiras citadas pela autora é
por meio do toque.
Boff (1999) preconiza que o órgão da carícia é fundamentalmente a
mão:

“A mão que toca, a mão que afaga, a mão que estabelece relação.
(...) Mas a mão não é simplesmente mão. É a pessoa humana que
através da mão e na mão revela um modo-de-ser carinhoso. A
carícia toca o profundo do ser humano, lá onde se situa seu centro
pessoal. Para que a carícia seja verdadeiramente essencial
precisamos afagar o eu profundo e não apenas o ego superficial
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da consciência.. A carícia que nasce do centro confere repouso,
integração e confiança. Daí o sentido do afago” (Boff, 1999,
p.120).

Para o mesmo autor, como a ternura, a carícia exige total altruísmo,
respeito pelo outro e renúncia a qualquer outra intenção que não seja a da
experiência de querer bem e de amar.
Boff (1999) enfatiza ainda que a mão que acaricia representa um
modo de ser cuidado, pois para ele, a carícia é uma mão revestida de
paciência que toca sem ferir e solta para permitir a mobilidade do ser com
quem entramos em contacto.

Ouvir

Waldow (1999) utiliza a definição do estudo de Kelly (1990) na qual o
respeito foi evidenciado como comportamento de cuidado.
Concordamos com Kelly (1990) e Waldow (1999). Enquanto para elas
o comportamento de ouvir está incluso no respeito, Mayeroff (1990) afirma
que para ouvir deve-se ter paciência. Para demonstrar este comportamento
de cuidado, a enfermeira precisa ser também paciente, tolerante e realmente
ficar em silêncio em alguns momentos, sendo sincera consigo e com ele,
realmente escutando-o.
Para Watson (1985), a atividade da arte é baseada no fato de que
uma pessoa recebe a expressão de sentimentos e é capaz de sentir a
emoção expressa pelo outro através da audição, da visão e até mesmo da
intuição. Afirma que o tipo de sentimento transmitido pelas enfermeiras aos
pacientes pode variar por diferenças individuais – enquanto utiliza palavras e
sons, outra pode comunicar-se pelo silêncio e por expressões não-verbais.
Independentemente de nossas capacidades individuais, de uma forma
ou de outra, sempre teremos que ouvir o paciente. Afinal de contas, acima
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de tudo, ele é o nosso cliente, é o centro das nossas atenções. Devemos
nos atentar sempre para o fato de que uma coisa é ouvir, a outra, escutar.

Olhar

O olhar, como integrante do cuidado, é enfatizado por Watson (1985),
Waldow (1999) e Boff (1999). Nossa convicção é que sem o olhar não existe
o cuidado porque ele passaria a ser impessoal, unilateral, objeto – somente
trabalho.
Waldow

(1999)

julga

que,

há

na

ação

da

cuidadora,

o

desenvolvimento da interação interpessoal e que há expressão de aceitação
do ser cuidado e de seus familiares, nas palavras, toques, olhares, gestos,
postura corporal, etc.; oferecimento de presença real, “significando estar
centrada no paciente e sua situação, estar com, presente de corpo e alma;
empatia; demonstração de segurança e eficiência no desempenho das
intervenções ou procedimentos necessários”.
Como expressão de si, o olhar do / para o paciente no oferecimento
de presença e não de ausência. Olhar o outro é uma verdadeira expressão
de comportamento humano.
Para Watson (1985), a atividade da arte é baseada no fato de que
uma pessoa recebe a expressão de sentimentos e é capaz de sentir a
emoção que é expressa pelo outro através da audição, visão e até mesmo
da intuição.
Observamos a convergência das duas autoras para a expressão de
sentimentos como forma de comunicação no cuidado.
Apesar de não ser enfermeiro, Boff também analisa o olhar como a
acolhida de quem cuida e afirma:

“O rosto possui um olhar e uma irradiação da qual ninguém pode
subtrair-se. O rosto e o olhar lançam sempre uma proposta em
busca de uma resposta. Nasce assim a responsabilidade, a
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obrigatoriedade de dar respostas. Aqui encontramos o lugar do
nascimento

da

ética

que

reside

nesta

relação

de

responsabilidade diante do rosto do outro, particularmente do
mais outro que é o oprimido. É na acolhida ou na rejeição, na
aliança ou na hostilidade para com o rosto do outro que se
estabelecem as relações mais primárias do ser humano e se
decidem as tendências de dominação ou de cooperação” (Boff,
1999, p. 139).

Respeitar

Explica Waldow (1999a, p.143):

“...para que o cuidado realmente ocorra na sua plenitude, a
cuidadora deve expressar conhecimento e experiência na
performance

das

atividades

técnicas,

na

prestação

de

informações e na educação ao paciente e sua família”.

A mesma autora considera que a cuidadora deve ter, além destes,
expressões

de

interesse,

consideração,

respeito

e

sensibilidade,

demonstradas por palavras, tom de voz, postura, gestos e toques.
Waldow (1992) aborda também o respeito por si e pelos outros ao
comentar sobre a comunidade de enfermagem.
Conforme mencionado anteriormente, essa autora utiliza a definição
do estudo de Kelly (1990) no qual o respeito foi evidenciado pela maneira de
interagir com o paciente, ouvindo-o, sendo honesta, sincera e justa e
tratando os pacientes como seres humanos. Em tal estudo o respeito foi
evidenciado como comportamento de cuidado e o desrespeito como
comportamento de não cuidado.
Para Mayeroff (1990), respeitamos o outro no momento em que o
percebemos como separado de nós, com suas próprias vontades, ou seja,
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um ser independente. Segundo o autor, para cuidar, devemos ver o outro
como ele realmente é e não como gostaríamos que fosse. Para ele, ao
tentar moldar o outro para nosso modo de ser e ver o mundo, demonstramos
falta de confiança no outro. Assim, ocorre a falta de respeito pelo outro.
Entre os comportamentos de cuidado da enfermeira já discutidos
anteriormente, o respeito insere-se também como a ética no cuidado do
outro.
Comportamentos de cuidado das enfermeiras podem ser percebidos
pelos pacientes. Tais categorias de comportamento são discriminadas no
quadro que segue com as expressões dos autores por nós revisadas.
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Quadro 4 – Apresentação das diversas categorias de comportamento
determinadas segundo os quatro autores abordados

Categoria
Comportament
o

Uso dos
sentidos

Comunicação
verbal e
não verbal

Outras

Watson (1985)

Autores
Mayeroff (1990) Waldow (1999)

Boff (1999)

Ouvir (silêncio)

Ouvir

Ouvir

-----

Expressar-se por
cores, sinais,
sons

-----

Arte sensorial e
tátil

-----

Tocar

-----

Tocar

Tocar

Expressar-se por
olhares

-----

Olhar

Olhar

Expressar-se por Expressar-se por Expressar-se por
gestos
gestos
gestos

-----

Expressar-se por
Expressar-se
Falar (palavras,
palavras, tom de
por: palavras
informação,
voz, postura
(estimular o
linguagem
corporal
outro a crescer)
corporal)
Trocar
Prover
----experiências
informações,
sugestões
e
alternativas
Apontar
--------conseqüências
Falar a verdade
Não adular
Movimentar-se
---------

Falar

-----

Aguardar o
tempo do outro
(silenciar)

-----

-----

-----

-----

Usar expressões
faciais (empatia,
confiança, afeto,
alegria)
Aplicar a carícia
essencial

-----

-----

-----
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2.8. Comportamento e Comunicação

Para Ferreira (1999), comportamento é procedimento, conduta; em
psicologia, é o conjunto das reações que se podem observar num indivíduo,
estando este em seu ambiente, e em dadas circunstâncias.
Para expressar comportamentos utilizamo-nos da comunicação verbal
(linguagem falada ou escrita) e não-verbal (gestos, atitudes). Ao nos
comunicar, não separamos um tipo do outro como um robô, os dois modos
de comunicação acontecem simultaneamente, se inter-relacionam e se
complementam. É, portanto, um processo dinâmico.
Horta (1979) afirma que, na enfermagem, a comunicação é um dos
instrumentos básicos da profissão.
Segundo Stefanelli (1993), o processo de comunicação é composto
de formas verbais e não-verbais, utilizadas pelo emissor com o propósito de
partilhar informações. A autora cita que, permeando estas formas, há uma
terceira, chamada de paraverbal ou paralinguística, que é expressa, por
exemplo, pelo tom de voz, ritmo com que são pronunciadas as palavras,
choro, pausa, entre outros.
Melendo (1998) afirma que os dois tipos de comunicação, verbal e
não-verbal, se complementam e, muitas vezes, ocorrem simultaneamente.
Para essa autora, sempre estamos nos comunicando com o nosso corpo,
mesmo que estejamos calados.
Silva, M. (1996) refere-se à comunicação verbal (fala ou escrita) e
não-verbal (gestos, silêncio, expressões faciais, postura corporal, etc.) e
afirma que estudos de Birdwhistell, Edwards e Brilhart feitos sobre a
comunicação não-verbal estimam que apenas 7% dos pensamentos (das
intenções) são transmitidos por palavras, 38% são transmitidos por sinais
paralinguísticos (entonação de voz, velocidade com que as palavras são
ditas) e 55% pelos sinais do corpo.
Para facilitar a compreensão e aplicação dos instrumentos, incluímos
a forma paralinguística como comunicação não-verbal.
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George (1993), ao citar Watson, afirma que a enfermeira se expressa,
mais freqüentemente pela linguagem transparente do corpo, pelo tato e pelo
tom da voz.
A mesma autora relata que a comunicação, nesse contexto, inclui o
modo verbal, o não-verbal e o ouvir de uma maneira que conote
compreensão empática. Podemos demonstrar nosso interesse pelo paciente
escutando-o. Escutar é um comportamento de cuidado não-verbal. Ou seja,
ao escutar, silenciamos, respeitamos o paciente e estamos cuidando.
Como meio de comunicação, o toque é analisado por Savatofski apud
Gasparutto (1990) que aponta os hábitos diários da equipe de saúde no
hospital. Para esse autor, não devemos ocultar a delicadeza no contato
solícito com o paciente; mesmo durante as técnicas, nunca devemos
suscitar a dor, mas procurar transmitir confiança e ajudar o cliente a se
acalmar. Para ele, tudo depende da maneira de fazer, da maneira de se
comunicar.
Para Gasparutto (1990), uma das objeções à aproximação nos
serviços de saúde é o fator tempo; não se pode pensar na perda de tempo e
sim no tempo que se ganha; é possível transformar qualquer minuto em
momento de prazer, de comunicação, demonstrando ao paciente que ele é
digno de interesse.
Kidd (1990), em um estudo sobre a percepção de comportamentos de
cuidado com enfermeiras americanas, verificou que a comunicação é o
principal veículo na maioria das atividades de cuidado.
No Brasil, Inaba e Silva (2002) afirmam que a comunicação nãoverbal é uma das mais importantes formas de se comunicar utilizadas pelas
pessoas de maneira geral. Para Silva, M. (1996), nas relações interpessoais,
a comunicação não-verbal tem quatro funções básicas: complementar a
comunicação verbal; substituir a comunicação verbal; contradizer a verbal;
demonstrar sentimentos.
Silva,M. (2000), cita algumas atitudes de um cuidador: aprender a
escutar e não interromper o outro nas suas falas (o silêncio pode ser
terapêutico); acolher o outro como ele é; aprender com todos; não descuidar
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das próprias necessidades; acompanhar as mudanças em você e nos
outros; partilhar o aprendizado; ter em mente que a integridade é mais
importante que a perfeição; aprender a lavar o próprio coração, além das
mãos; ser coerente; evitar rotular as pessoas; atender prontamente o ser
cuidado; sorrir; criar harmonia.
Para Melendo (1998), escutar é diferente de ouvir, ouvimos sons,
ruídos e palavras; para ela, escutar é um ato próprio e exclusivo do ser
humano, é também um ato consciente, voluntário e livre. A mesma autora
afirma que ninguém pode nos forçar a escutar, pois é preciso querer, não
obstante, uma pessoa pode nos forçar a ouvi-la.
Ao comentar sobre a boa comunicação, Melendo (1998, p.39) afirma:
“...a primeira coisa que precisamos aprender para nos comunicar é aprender
sobre nós mesmos. (...) precisamos conhecer a nós mesmos, devemos estar
em comunicação conosco para podermos nos comunicar com os outros.”
Assim, se para a comunicação ou relação interpessoal é necessário saber
escutar, ter respeito, saber acolher e aceitar o outro, para a autora, esta
premissa serve também para dialogar com nós mesmos.
Sabendo que a Enfermagem, além de pertencer às Ciências
Biológicas, é também uma disciplina das Ciências Humanas e que nós
utilizamos, sobretudo, a comunicação como um método de trabalho, não
podemos deixar de estudar e entender melhor as facetas deste método
quando implementado através dos nossos comportamentos enquanto
cuidadoras.

2.9. Comportamento de Cuidado

Em revisão teórica sobre o cuidado, Silva, A. (2000) salienta que o
cuidado não se dá no vazio, mas no contexto das experiências humanas,
onde a subjetividade, a consciência e a vida estão presentes. Esta autora
insiste em que iniciemos o cuidado por nós mesmos. Caracteriza o cuidado
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de si como dimensão integrante do cuidado do outro, pois aquele que cuida
de si sente-se comprometido com a vida como um todo.
Ao cuidar do outro, expressamos comportamentos afetivo-expressivos
de cuidado para atingir o significado da expressão. Tais comportamentos
são inerentes aos seres humanos. Estando ou não conscientes de nossas
expressões, comunicamo-nos o tempo todo por meio de comportamentos
verbais e/ou não-verbais. Apesar de termos desejo de cuidar, não sabemos,
contudo se estes nossos comportamentos estão nos direcionando para o
cuidado do paciente do ponto de vista dele.
Cronin & Harrison (1988), autoras americanas, definem que os
comportamentos de cuidado da enfermeira são todas as coisas que a
enfermeira diz ou faz que comunicam cuidado ao paciente.
Na Finlândia, Greenhalgh et al. (1998) definem comportamentos de
cuidado como atos, condutas e maneirismos desempenhados (interpretados)
por enfermeiras profissionais que transmitem interesse, segurança e atenção
ao paciente.
Waldow (1992) cita que o cuidado é explorado sob o ponto de vista
comportamental por Leininger que desenvolveu uma taxonomia de
construtos de cuidado, estando a forma como as pessoas expressam
comportamentos de cuidar ligada a padrões culturais. Estes construtos
incluem

presença,

confiança,

interesse,

preocupação,

empatia

e

comportamentos facilitadores.
Gaut (1994) afirma que Henry pesquisou a percepção do paciente
sobre a relação de cuidado, com um grande número de respostas em
relação

à

comunicação

de

pessoa

com

pessoa,

indicando

um

comportamento de cuidado.
Waldow (1992) relata que Brown investigou o que pensam pacientes
adultos em relação ao cuidado. Os pacientes descreveram uma experiência
em que eles se sentiam como sendo cuidados pela enfermeira.
Posteriormente, Brown combinou os temas e identificou padrões de cuidado.
Tais padrões corresponderam às necessidades dos pacientes e à
conseqüente resposta da enfermeira e isso constituiu a experiência de
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cuidado. Seu estudo confirmou algumas descrições teóricas em relação ao
cuidado tais como a importância de a enfermeira satisfazer as necessidades
terapêuticas

do

paciente

(técnico-instrumental)

de

uma

maneira

a

reconhecer e proteger a identidade individual (afetivo-expressiva).
Waldow (1992) afirma que Riemen desenvolveu um estudo no qual
pacientes descreveram interações de “cuidado” e “não-cuidado”. Após
análise das descrições dos pacientes concluiu-se que a(o) enfermeira(o) não
considera o paciente, dando-lhe pouca atenção como indivíduo. Como
conseqüência, o paciente sente-se frustrado, amedrontado, deprimido,
aborrecido e irritado.
Beck (1999) refere estudo desenvolvido por Wolf em 1994, em que
este descreveu comportamentos de cuidado, identificados por enfermeiras,
que responderam ao Inventário de Comportamentos de Cuidado (CBI). Os
itens considerados na escala foram: ouvir atentamente, confortar, se
honesto, paciente, responsável, oferecer informações de forma que o
paciente possa tomar decisões, tocar, ser senvível, respeitar e chamar o
paciente pelo nome. Em tal estudo, os comportamentos apontados com
maior

freqüência

pelas

enfermeiras

foram

considerados

como

comportamentos e atitudes de cuidado.
Os estudos relatados a seguir foram realizados nos Estados Unidos.
Larson (1987) utilizou o Questionário sobre Cuidado – Care-Q, por ela
desenvolvido e validado, que consiste de 50 comportamentos de cuidado da
enfermeira ordenados em seis subescalas, e concluiu em sua pesquisa que
as enfermeiras identificaram comportamentos afetivos como importantes
para fazer os pacientes se sentirem cuidados. Por outro lado, os pacientes
indicaram como importantes os comportamentos das enfermeiras que
expressaram

conhecimento

(administrar

medicação,

manusear

equipamentos). Houve discordância entre a percepção de pacientes e
enfermeiras.
Kelly (1990), em estudo realizado com alunas do último ano de
Enfermagem, revelou dois conceitos centrais para uma boa enfermagem: o
respeito e o cuidado. O respeito foi evidenciado pela maneira de interagir
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com o paciente, ouvindo-o, sendo honesta, sincera e justa e tratando os
pacientes

como

seres

humanos.

A

necessidade

desse

valor

foi

conscientizada principalmente quando ausente. Entre outras considerações,
a autora concluiu o seu estudo afirmando que o respeito e o cuidado pelas
pessoas constituem a ética essencial da enfermagem; o cuidado não é
possível quando não existe respeito e a enfermagem não é possível quando
inexiste cuidado.
No estudo de Kelly (1990), o respeito foi descrito como o que a
enfermeira “ideal” deveria ser. A autora aborda também comportamentos de
não-cuidado, por exemplo, desrespeito, indiferença, não consideração pelas
necessidades ou crenças dos pacientes.
Kidd (1990), em entrevistas com enfermeiras do setor de emergência,
concluiu que elas consideraram como comportamentos de cuidado
principalmente aqueles associados com as necessidades fisiológicas dos
pacientes e à competência técnica. Essa autora diz que o fato de as
enfermeiras

tornarem-se

cientes

de

como

expressam

o

cuidado

verbalmente*, possibilita a necessidade de modificação da linguagem para
que promovam “a percepção do paciente em sentir-se cuidado” ou o cuidado
continua sendo impessoal.
Alunas do segundo ano de Enfermagem observaram comportamentos
de cuidado e de não-cuidado de enfermeiras, descritos por Chipman (1991)
em termos humanísticos, entendendo-os como: doação de si mesmo (ficar
algum tempo com o paciente); satisfação das necessidades dos pacientes
em um determinado momento (alívio da dor, atenção, auto-estima e religião);
promover medidas de conforto para os pacientes e seus familiares
(minimizar desconfortos psicológicos tais como: pesar, medo, ansiedade ou
depressão). Os comportamentos de não cuidado, descritos foram: não
doação de si mesmo, não satisfação das necessidades dos pacientes em
um determinado momento e não-promoção de medidas de conforto para os
pacientes ou omissão em auxiliá-lo em seu desconforto.

*

Para Kidd (1990) os valores éticos são transmitidos por meio de expressões verbais e isso pode
implicar na maneira como o cliente se sente cuidado.
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Smith & Sullivan (1997) realizaram estudo para identificar as
percepções de comportamentos de cuidado entre enfermeiras e pacientes
idosos em casa de repouso, utilizando o Instrumento de Determinação de
Cuidado (CARE-Q). Neste estudo, enfermeiras e pacientes tiveram uma
concordância, ao escolherem três comportamentos instrumentais e três
expressivos. Esta concordância indica uma harmonia entre os dois grupos
em relação às prioridades de cuidado, talvez pelo fato de relacionamentos
mais duradouros em casas de repouso. Entretanto alguns achados sugerem
que os pacientes podem ter necessidades que não foram supridas tais
como: estar envolvido em seu próprio cuidado, estar informado e receber
atenção individualizada. As enfermeiras perceberam o item “escuta o
paciente” como comportamento de cuidado mais importante e os pacientes
classificaram o item “coloca o paciente em primeiro lugar não importa o que
mais aconteça” como mais importante.
Watson & Lea (1997) desenvolveram um formulário denominado
Inventário de Determinação do Cuidado – CDI, que foi aplicado a uma ampla
amostra de enfermeiras e alunas de Enfermagem para agrupar suas
percepções sobre o cuidado. O CDI consiste de 41 questões em uma escala
Likert de cinco pontos sobre a percepção de cuidado dos sujeitos, indicando
a percepção sobre a prática de enfermagem que constitui cuidado, na qual
incluem aspectos psicossociais e técnicos. As autoras concluíram que o item
considerado como de maior cuidado no CDI foi “escutando o paciente” e o
de menor cuidado “trocando problemas pessoais com o paciente.” Apesar de
terem comprovado a confiabilidade do instrumento e o CDI ter sido
demonstrado como útil em identificar a percepção do cuidado entre
enfermeiras, as autoras salientam que não se pode generalizar os
resultados, transferindo-os a outro grupo de enfermeiras, pois este estudo foi
realizado em uma área da Escócia sob a perspectiva daquela população.
Não relataram diferenças ou semelhanças entre as percepções de
enfermeiras e alunas de Enfermagem.
Watson et al. (1999), com o objetivo de estudar o desenvolvimento da
percepção de cuidado em alunas de Enfermagem, aplicaram o CDI em três
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fases durante o curso de graduação (no início, após doze meses e após 24
meses). Concluíram que as alunas foram capazes de perceber os aspectos
profissionais e técnicos do cuidado e esta percepção aumenta com o tempo.
Os mais idosos percebem o cuidado em termos mais profissionais e técnicos
do que os mais jovens. As autoras salientam que tais diferenças em relação
à idade podem ter implicações para o ensino de enfermagem.
Watson et al. (2001), em estudo longitudinal realizado com o objetivo
de desenvolver o Inventário de Comportamentos de Cuidado – CDI-35,
incorporando-se itens ao CDI-25 (Watson & Lea,1997), detectaram que
alunas de Enfermagem percebem as dimensões técnicas do cuidado, mas,
aspectos como os psicossociais são percebidos mais claramente enquanto o
processo educativo progride.
Na Finlândia, Greenhalgh et al. (1998) utilizaram o Care-Q descrito
por Larson (1987, 1993) e concluíram que as enfermeiras dão ênfase aos
comportamentos “monitorar” e “confortar” e colocam menos atenção aos
comportamentos preventivos. Tal estudo mostra que enfermeiras naquele
país preocupam-se mais com o aspecto físico do que com o afetivo do
cuidado.
Considerando o aspecto afetivo-expressivo e o técnico-instrumental
do cuidado observamos nos estudos estrangeiros relatados anteriormente
que, nos Estados Unidos:
•

Quando os pacientes foram os sujeitos do estudo foram citadas
situações de cuidado e de não-cuidado;

•

É importante que a enfermeira satisfaça as necessidades terapêuticas
do paciente (técnico-instrumentais) de uma maneira a reconhecer e
proteger a identidade individual (afetivo-expressiva);

•

A comunicação de pessoa com pessoa é um comportamento de
cuidado;

•

Quando as enfermeiras foram os sujeitos identificaram somente
situações de cuidado afetivo-expressivo;

•

A

percepção

de

pacientes

e

enfermeiras,

comportamentos de cuidado, é diferente;

em

relação

aos
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•

Alunas de enfermagem revelaram dois conceitos centrais para uma
boa enfermagem: o respeito e o cuidado;

•

Alunas de enfermagem observaram e relataram comportamentos de
cuidado e de não-cuidado;

•

Enfermeiras

de

setor

de

emergência

consideraram

como

comportamentos de cuidado os relacionados às necessidades
fisiológicas dos pacientes e à competência técnica;
•

Alunas de enfermagem enfatizaram os sentimentos e também citaram
o aspecto técnico do cuidado;

•

Houve alguma concordância entre as percepções de enfermeiras e
pacientes em relação aos comportamentos de cuidado afetivoexpressivos e técnico-instrumentais, em situação de convivência mais
duradoura (casa de repouso).

na Escócia:
•

Alunas de enfermagem percebem os aspectos técnicos do cuidado e
também os afetivo-expressivos no processo educativo;

•

Enfermeiras relatam que “escutar o paciente” é um comportamento de
maior cuidado;

•

Não houve relato de diferenças de percepção sobre o cuidado entre
enfermeiras e alunas de enfermagem;

•

Em dois estudos as alunas foram capazes de perceber os aspectos
profissionais e técnicos do cuidado e esta percepção aumenta no
decorrer do tempo durante o curso de graduação.

na Finlândia:
•

Enfermeiras preocupam-se mais com o aspecto físico do que com o
aspecto afetivo do cuidado.

Relatamos abaixo os resultados de alguns estudos brasileiros por nós
revisados.
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Zagonel et al. (1997) identificaram em depoimentos de estudantes de
Enfermagem o aspecto da inter-relação no cuidado, pois, eles citaram
componentes do cuidado de acordo com Mayeroff como esperança,
humildade, paciência e segurança. Ao falar do ser cuidador, os estudantes
enfatizaram muito mais os sentimentos como a empatia, a autenticidade, o
otimismo, a simpatia e a atenção, mas não deixaram de citar o aspecto
técnico.
Em estudo realizado por Moreira (1998), comportamentos de cuidado
da aluna como ser atento, ter respeito, estar disponível, proporcionar
carinho, mostrar confiança, ser ouvido e ajudado, foram descritos pelo
paciente como positivos.
Com o objetivo de comparar a percepção do cuidado entre pacientes
e auxiliares de enfermagem, Príncipe et al. (1998) afirmaram que os
auxiliares de enfermagem identificaram comportamentos instrumentais como
indicadores de cuidado mais freqüentemente que os pacientes e que os
pacientes identificaram comportamentos expressivos como indicadores de
cuidado mais freqüentemente que os auxiliares de enfermagem.
Dupas et al. (1998), ao explorarem as dimensões das experiências
vivenciadas por enfermeiras no cuidado à criança com câncer e à família
desta, relataram como ações da enfermeira o ato de: conversar, acariciar,
brincar, consolar, falar a verdade, respeitar a vontade da criança.
Fernandes (2002), ao realizar pesquisa com enfermeiras que cuidam
de idosos, detectou que, apesar das enfermeiras citarem o toque expressivo,
houve a predominância do toque instrumental. A autora ressalta a
necessidade de implementarmos esse tipo de toque com mais freqüência no
cuidado ao idoso, pois torna a assistência mais humana, suscita sentimentos
de confiança e previne o isolamento do idoso. Ela afirma ainda que este lado
humano de nossa profissão é de um poder terapêutico próprio da
enfermagem.
Neves-Arruda et al. (1996), constataram que enfermeiras indicaram
com um maior número de respostas características humanísticas daquele
que cuida. Assim, para elas, o enfermeiro deve ser meigo, dedicado,
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carinhoso, afetivo, amoroso, amigo, compreensivo, generoso, atencioso,
cordial, gentil, discreto, educado, paciente, solidário, fraterno, sensível à
problemática do outro, livre de preconceitos, empático, ter competência para
sentir o outro e valorizar suas vivências com capacidade de ouvir, prontidão
para receber o cliente, amor, saber confortar e ajudar com palavras, fazer o
outro aproveitar cada dia de sua vida. Além destas, outras características
também foram citadas tais como: possuir conhecimento técnico-científico,
ser responsável (incluindo sinceridade) e ter self integrado (calmo, tranqüilo,
otimista, alegre).
Pacientes entrevistados por Wolff (1998), relataram que, além dos
procedimentos técnicos e do conhecimento científico, o cuidado inclui
competência clínica e interpessoal (soma das habilidades psicossociais
necessárias nas relações de cuidado). Algumas destas habilidades, de
acordo com esse estudo, são: demonstração de amor pela profissão, senso
de humanidade, afeição, relacionamento humano fundamentado na
sinceridade, bom humor, paciência, sensibilidade (empatia, compaixão) e
cortesia.
Nos estudos brasileiros relatados anteriormente observamos que:
•

Alunas de Enfermagem enfatizaram os sentimentos, mas também
citaram o aspecto técnico;

•

Pacientes descreveram comportamentos afetivo-expressivos de
alunas de Enfermagem como positivos;

•

Auxiliares
instrumentais

de

enfermagem

como

indicadores

identificaram
de

cuidado

comportamentos
e

os

pacientes

identificaram comportamentos expressivos como indicadores de
cuidado;
•

Ao comentar sobre o cuidado, enfermeiras relataram comportamentos
afetivo-expressivos de cuidado;

•

Enfermeiras relataram o toque expressivo, mas utilizaram mais o
toque instrumental;

•

Enfermeiras citaram as características humanísticas do cuidador;
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•

Pacientes relataram a importância da competência técnica e do
conhecimento científico da enfermeira, bem como de habilidades da
mesma nas relações interpessoais.

Percebemos pelas revisões bibliográficas anteriores que alunas de
Enfermagem dão ênfase aos comportamentos de cuidado; pacientes
percebem estes comportamentos e mencionam-nos; ao passo que
enfermeiras citam como necessárias ao cuidador as características
humanísticas.
Estes comportamentos de cuidado são compreendidos ou percebidos
pelo paciente e pelo professor como cuidado?
Ao verificar os estudos citados acerca do cuidado com alunas,
pacientes e enfermeiras, observamos que as percepções são diferentes.
Como nosso cliente é o paciente, para satisfazê-lo e proporcionar-lhe bemestar, é necessário cuidarmos dele como ele gostaria de ser cuidado. A
enfermeira, como profissional que é, deve estar atenta às percepções do
paciente e direcionar o cuidado de modo a manter a segurança do cliente,
caso o ponto de vista deste o coloque em riscos.
Conforme Waldow (1999), Morse et al., em 1991, afirmaram que, se
uma enfermeira não demonstra comportamentos de cuidar e, mesmo assim,
dá conta das atividades provendo um cuidado técnico-instrumental
satisfatório, o conceito de cuidado seria inadequado ou inapropriado como
tema central para uma teoria de enfermagem.
Larson (1987) salienta que, para Leininger, enquanto os componentes
comportamentais do cuidado não forem claramente definidos, “o cuidado”
permanecerá um termo nebuloso, sujeito a diversas interpretações. Para
Larson (1987), comportamentos, diferentemente de atitudes, podem ser
observados, quantificados e discutidos em termos absolutamente concretos
e compreensíveis.
Os resultados desses estudos confirmam a necessidade de pesquisa
sobre a comunicação verbal e não-verbal como comportamentos de cuidado
afetivo-expressivos.

52

2.9.1. Definição dos comportamentos de cuidado

Ao realizar a primeira leitura do estudo de McDaniel (1990), surgiunos a idéia de traduzi-lo e aplica-lo em nossa realidade porque sua
abordagem coincidiu com nosso problema de pesquisa. Ela considera como
comportamentos verbais de cuidado: responder a uma preocupação
expressa pelo paciente, explicar um procedimento antes de iniciá-lo, validar
o estado emocional do paciente, compartilhar observações ou sentimentos
pessoais em resposta a uma preocupação expressa pelo paciente,
tranqüilizar verbalmente o paciente durante o cuidado e discutir tópicos de
preocupação do paciente, além do problema de saúde existente.
A mesma autora aponta como comportamentos não-verbais de
cuidado: sentar-se ao lado da cama, tocar o paciente exclusivamente no
procedimento, sustentar o contato visual durante a interação, entrar no
quarto do paciente sem solicitação e promover medidas de conforto físico.
Verificamos que alguns itens teriam que ser modificados (ex: sentarse ao lado do paciente, entrar no quarto sem ser chamado pelo paciente) por
não se adequarem ao nosso padrão cultural de cuidar. Surgiu então a idéia
da construção de instrumentos tomando-se como base os de McDaniel
(1990).
A identificação de nossos comportamentos de cuidado ajuda-nos a
cuidar conscientemente (sabendo nossas expressões de comunicação
verbal e não-verbal que proporcionam o cuidado ou não-cuidado ao
paciente).
Analisando as expressões, apontadas pelos autores nos quais nos
baseamos para a definição dos comportamentos de cuidado afetivoexpressivos, refletimos e listamos no quadro a seguir os comportamentos
que nos direcionaram para a determinação dos construtos.
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Quadro 5 – Apresentação dos diversos comportamentos de cuidado
determinados pelos autores referenciados

Watson (1985)

Mayeroff (1990)

Waldow (1999)

Boff (1999)

• Ouvir (silêncio)

• Ouvir

• Ouvir

• Acariciar

• Tocar

• Falar (palavras,
informação,
linguagem
corporal).

• Aguardar o tempo do •
outro (silenciar)
•
• Expressar-se por:
palavras, gestos
(estimular o outro a
crescer).
•
• Prover informações,
sugestões,
•
alternativas.

• Trocar
experiências

• Apontar
conseqüências

• Movimentar-se

• Falar a verdade

• Expressar-se por:
gestos, olhares,
cores, sinais,
sons.

Tocar

• Tocar

Expressar-se por
palavras, tom de
voz, postura
corporal, gestos.

• Usar
expressões
faciais
(empatia,
confiança,
afeto, alegria).

Olhar

Arte sensorial e tátil • Falar
• Olhar

• Não adular

Os autores referidos enfocam tais termos incluídos no cuidado sem,
contudo defini-los ou determiná-los como comportamentos de cuidado.
Analisando-os percebemos que são expressões de comportamento verbal
e/ou não-verbal e apontamos tais termos como comportamentos de cuidado
verbais e não-verbais.
Leininger (1995) explorou o cuidado sob o ponto de vista
comportamental e ligado a padrões culturais. Embora alguns construtos
apontados por ela estivessem de acordo com nosso modo de pensar, não
encontramos concordância entre algumas de suas considerações e as dos
outros autores por nós abordados, daí o fato de não incluirmos essa autora
entre os outros quatro anteriormente mencionados.
Assim,

adotando

a

divisão

de

comportamentos

em

técnico-

instrumentais e afetivo-expressivos, listamos aqueles que consideramos
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como da primeira categoria, bem como os da segunda categoria utilizando
neste estudo as seguintes expressões:

a) Cuidado técnico-instrumental: comportamentos (ações e atitudes) de
cuidado técnico relacionado ao ou para com o paciente como, por
exemplo, medicar, aferir sinais vitais, verificar o monitor cardíaco,
registrar anotações, injetar dieta pela sonda, higienizar o paciente,
auxiliar na alimentação, fazer exame físico, sistematizar a assistência
de enfermagem.

b) Cuidado afetivo-expressivo: comportamentos (ações e atitudes) de
cuidado, relacionados à comunicação verbal (conversar de forma
terapêutica, educar em saúde, prover informação) e não-verbal (tocar,
escutar, silenciar, confortar, expressar com sorriso e/ou expressões
faciais e corporais, atitudes de respeito, confiança, sinceridade,
empatia, envolvimento, atenção, presença) que indiquem e ou
expressem emoções e sentimentos orientados para uma forma
consciente de estar com o outro e fazê-lo sentir-se bem.

As definições dos construtos de comportamentos verbais e nãoverbais de cuidado afetivo-expressivos estão apresentadas na análise dos
resultados para facilitar a compreensão do leitor e evitar repetições
desnecessárias.

3. METODOLOGIA

3.1.

Tipo de Estudo

Construção de dois instrumentos para a identificação das variáveis
ligadas

aos

comportamentos

de

cuidado

afetivo-expressivos

de

enfermagem.
O primeiro instrumento – Identificação de Comportamentos de
Cuidado – ICC (Anexo A) é um roteiro de observação a ser utilizado pelo
professor de Enfermagem que acompanha o aluno em estágio clínico. O
segundo – Identificação da Percepção de Cuidado pelo Paciente – IPCP
(Anexo B) é um formulário a ser preenchido pelo paciente logo após ter sido
cuidado pelo aluno.

3.2.

Procedimentos Técnicos

A construção de instrumentos de pesquisa consta de diversas etapas.
Seguindo as diretrizes de Pasquali (1996,1998), realizamos as seguintes
etapas:

3.2.1. Construção do instrumento A

3.2.1.1. Determinação dos comportamentos de cuidado afetivoexpressivos
O primeiro passo, para a identificação da fonte dos itens, definido por
Pasquali (1998) é a revisão da literatura. Realizamos a busca de artigos nas
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bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO, CAPES, DEDALUS, BDENF e
CINAHL de agosto de 2002 a janeiro de 2003 abordando os descritores:
cuidado, comportamento, enfermagem e validação de instrumentos.
Foram encontrados quarenta e cinco artigos brasileiros trinta e três
dos quais, continham enfoques sobre o cuidado da maneira que
procurávamos.
Além destes, vinte e dois artigos estrangeiros foram resgatados.
Destes, treze abordavam o cuidado de acordo com a metodologia
quantitativa.
Após a leitura dos artigos e de livros sobre o tema, sintetizamos os
termos utilizados pelos autores para expressar as duas dimensões do
cuidado – a afetivo-expressiva e a técnico-instrumental registradas no
Quadro 1.
De acordo com os objetivos propostos, reunimos as idéias
convergentes relativas às concepções sobre o cuidado / cuidado humano
dos diversos artigos revisados. Foram agrupadas as concepções de Waldow
(1992, 1998, 1999), Boff (1999), Watson (1985) e Mayeroff (1990), conforme
o Quadro 2, por se assemelharem em muitos aspectos e coincidirem com as
nossas.
Percebemos que certas expressões e significados de cuidado para
tais autores também se assemelhavam e elaboramos o Quadro 3 apontando
convergências e divergências para os mesmos. Tais expressões foram
então agrupadas no Quadro 4 em categorias de comportamento de cuidado.
Os itens de comportamentos observáveis a constar do instrumento
foram selecionados e agrupados em duas categorias comportamentais de
cuidado afetivo-expressivos verbais e não-verbais. Os comportamentos
verbais foram: falar, respeitar, proporcionar segurança e demonstrar
honestidade; os não-verbais: tocar, ouvir, olhar e respeitar.
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3.2.1.2. Definição dos construtos

Procurando por definições dos comportamentos de cuidado afetivoexpressivos nos autores referidos anteriormente e não as encontrando,
elaboramos os construtos.
Para Ferreira (1999), constructo ou construto é aquilo que é elaborado
ou sintetizado com base em dados simples, especialmente um conceito.
Polit e Hungler (1995, p.360) definem constructo como “uma
abstração ou conceito, deliberadamente inventado (construído) pelos
pesquisadores, com um propósito científico”.
Para a definição dos construtos Pasquali (1999) sugere basear-se na
literatura pertinente sobre o construto, na opinião de peritos da área e na
própria experiência do pesquisador, bem como na análise de conteúdo do
construto.
Após a determinação dos comportamentos de cuidado que constam
dos instrumentos, elaboramos subitens para facilitar a observação dos
comportamentos.
Realizamos a definição operacional dos construtos que para Pasquali
(1998, 1999) é a passagem do terreno abstrato para o concreto. Para este
autor as definições operacionais dos construtos devem ser o mais
abrangentes possível.
Segundo Pasquali (1998,1999), a definição de um construto é
operacional quando ele é definido, não mais com base em outros construtos,
mas em operações concretas, isto é, de comportamentos físicos através dos
quais o construto se expressa.
O autor afirma ainda que a abrangência pode interferir na melhor ou
pior qualidade da definição operacional. Essa definição nunca esgota a
amplitude semântica de um construto, mas explicíta diretamente o que é e
como é o construto.
Para Polit & Hungler (1995), a definição operacional se constitui uma
especificação das operações que o pesquisador vai executar para coletar as
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informações exigidas, devendo também especificar a maneira como a
variável será observada e mensurada.
Para

garantir

melhor

cobertura

do

construto,

as

definições

operacionais deverão especificar e abordar aquelas categorias de
comportamentos que seriam a representação comportamental do construto.
Quanto melhor e mais completa for esta especificação, melhor será a
garantia de que o instrumento que resultar para a medida do construto será
válido e útil (Pasquali, 1998).
A definição operacional de cada construto foi baseada em: definição
semântica;

afirmações

encontradas

nos

próprios

autores

citados

anteriormente e em nossa experiência profissional e constam no Protocolo
de Comportamentos de Cuidado Observáveis – PCCO (ANEXO F).

3.2.1.3.

Análise dos itens

A análise do conjunto dos itens constantes no instrumento foi
realizada por quatro enfermeiras (professoras de Enfermagem) que
sugeriram modificações (inclusões / exclusões e simplificação) de alguns
itens.
Realizamos a análise dos itens e devidas modificações, considerando
os critérios para a construção dos itens descritos por Pasquali (1998): critério
comportamental, de objetividade ou de desejabilidade, de simplicidade, de
clareza, de relevância (pertinência), da precisão, da variedade, da
modalidade, da tipicidade e o da credibilidade (face validity).

3.2.1.4.

Elaboração do instrumento

Os itens e subitens foram distribuídos de maneira a facilitar o
preenchimento.
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O instrumento Identificação de Comportamentos de Cuidado (ICC) foi
construído com a finalidade de identificar a ausência ou presença de
comportamentos de cuidado afetivo-expressivos demonstrados pelo aluno
de Enfermagem durante o procedimento técnico-instrumental proporcionado
ao paciente.
O preenchimento caberá ao professor ou supervisor do aluno no
estágio clínico e deverá ser efetuado durante a realização do procedimento
técnico-instrumental.
O instrumento constou de:
1. Dados de identificação: código de identificação com o Instrumento de
Percepção do Cuidado pelo Paciente - IPCP (Anexo B), data, nome do
aluno, ano do curso, nome do professor, nome do paciente, diagnóstico
médico do paciente e tempo de realização do cuidado técnico-instrumental.

2. Cuidado técnico-instrumental realizado.

3. Comportamento afetivo-expressivo observado:
3.1. Comportamentos verbais de cuidado: dezenove comportamentos.
3.2. Comportamentos não-verbais de cuidado: dezessete comportamentos.
Para cada comportamento de cuidado afetivo-expressivo o professor
deverá assinalar um X em sim, caso o mesmo esteve presente, ou um X em
não, caso ausente, durante a realização do cuidado técnico-instrumental
assinalado no item 2.

3.2.1.5.

Escores atribuídos ao instrumento ICC

Atribuímos o valor 2 (dois) para cada item assinalado como presente
(sim) e 1 (um) para cada item assinalado como ausente (não).
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3.2.2. Construção do instrumento B

3.2.2.1.

Elaboração do instrumento

O formulário Identificação da Percepção de Cuidado pelo Paciente –
IPCP – foi construído com a finalidade de identificar os comportamentos de
cuidado afetivo-expressivos, demonstrados pelo aluno de Enfermagem,
durante o cuidado técnico-instrumental e percebidos e/ou compreendidos
pelo paciente.
Logo após ter sido cuidado pelo aluno, caberá ao professor solicitar
ao paciente o preenchimento do IPCP.
Elaboramos o instrumento comparando item a item com os
comportamentos de cuidado afetivo-expressivos constantes no ICC, ou seja,
cada comportamento de cuidado constante em um instrumento tem o seu
correspondente no outro. Como nos propusemos a facilitar a compreensão
do paciente, esses itens foram distribuídos não necessariamente na mesma
ordem do ICC.
O formulário constou de: código de identificação com o ICC, data,
nome do aluno, nome do paciente, instruções de preenchimento, vinte e uma
sentenças afirmativas sobre o comportamento de cuidado afetivo-expressivo
do aluno. Cada afirmativa tem um espaço em parênteses para a escolha de
opção – sim, não e um pouco. Um item para comentários.

3.2.2.2.

Escores atribuídos ao instrumento IPCP

Atribuímos a pontuação 3 (três) para cada item assinalado como sim,
2 (dois) para cada item assinalado como um pouco e 1 (um) para cada item
assinalado como não.
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3.3.

Elaboração do Protocolo de Comportamentos de Cuidado
Observáveis e dos Formulários para Análise dos Instrumentos

Para que as juízas analisassem o ICC foi elaborado um guia
instrucional (ANEXO C), um formulário para análise do ICC (ANEXO D) e
outro para análise do IPCP (ANEXO E).
Solicitamos

no

guia

instrucional

a

leitura

do

Protocolo

de

Comportamentos de Cuidado Observáveis – PCCO (ANEXO F) antes de
iniciar o julgamento dos instrumentos. O protocolo contém as definições
operacionais dos construtos de comportamentos de cuidado afetivoexpressivos verbais e não-verbais.
O formulário (ANEXO D) para análise do ICC consta de uma questão
com opção (sim - concordo, não - discordo) e uma questão aberta para
comentários.
O outro formulário (ANEXO E) para a análise do IPCP constou de
uma questão com opção por sim caso houvesse concordância com a
assertiva ou por não caso se discordasse, bem como um espaço em branco
para comentários.
Os instrumentos ICC e o IPCP bem como o protocolo, os formulários
(ANEXOS D e E) e o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO G)
foram encaminhados para as juízas pelo correio em maio e junho de 2003
após contato prévio e autorização das mesmas.

3.4.

Análise dos Juízes

Prontos os instrumentos, o próximo passo para completar os
procedimentos teóricos na construção de instrumentos de medida é a
análise dos juízes. Pasquali (1998) sugere um número de 6 (seis) juízes,
peritos na área, como suficiente para tal tarefa.
Pasquali (1998) afirma que a análise teórica dos juízes deve
contemplar a compreensão e pertinência dos itens. Para ele, esta análise é,

62

às vezes, chamada de análise de conteúdo, mas deve ser chamada de
análise de construto, dado que procura verificar a adequação da
representação comportamental do(s) atributo(s).
Definimos que os juízes deveriam ter os seguintes atributos: ser
enfermeiro, doutor, ser ou ter sido docente, trabalhar com o cuidado e/ou
comunicação em enfermagem e/ou trabalhar com a educação em
enfermagem.
As juízas escolhidas foram 10 (dez) doutoras em Enfermagem, que
responderam aos formulários (ANEXOS D e E). Estes formulários constam
de duas questões fechadas (sim - concordo, não - discordo) e uma questão
aberta (comentários) para que as juízas analisassem: a definição dos
construtos de comportamento de cuidado afetivo-expressivos; a aparência
dos dois instrumentos; a concordância com a permanência ou não de cada
item e sugestão de modificação dos itens.
Pasquali (1998, 1999) preconiza uma concordância de pelo menos
80% entre os juízes para servir de critério de decisão sobre a pertinência do
item ao traço a que teoricamente se refere. Perroca (1996) defende que o
índice de concordância entre os juízes seja maior ou igual a 70%.
Determinamos a concordância de 75% para cada item analisado.

3.5.

Ética em Pesquisa com Seres Humanos

Seguindo determinação do Conselho Nacional de Saúde em sua
resolução nº 196 de 10 de Outubro de 1996 (CONEP-USP-RP, 1999)
elaboramos um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO G) que
foi preenchido e assinado pelas juízas que analisaram o conteúdo dos
instrumentos deste estudo.
Os termos de consentimento e o projeto de pesquisa foram aprovados
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Irmandade da Santa Casa de Londrina,
Paraná (ANEXO H).
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3.6.

Estudo Piloto

Segundo Medeiros (1999), seguindo as etapas teóricas de construção
de instrumentos que foram apontadas anteriormente, deve-se proceder ao
estudo piloto para verificar o funcionamento da versão preliminar, aplicandoo a uma pequena amostra da população-alvo.
Os alunos de graduação, população-alvo para tal teste, estavam em
período de aulas teóricas no momento em que o mesmo foi realizado.
Com o intuito de viabilizar o estudo piloto, decidimos aplicá-lo em um
projeto de extensão ligado à mesma escola no qual realizamos o Tratamento
de Feridas na cidade de Londrina, Paraná.
Neste projeto, quatro alunos monitores do 4º ano, quatro estagiários
do 3º ano e quinze pacientes são atendidos uma vez por semana pelos
alunos e duas professoras.
Como a autora é uma das professoras supervisora nesse projeto,
coube à outra professora fazer a observação estruturada com o instrumento
ICC.
Polit & Hungler (1995) afirmam que um dos métodos para se fazer
observação estruturada de eventos e comportamentos em andamento
consiste na construção de um sistema categorial que representa uma
tentativa

de

nomear,

de

modo

sistemático

ou

quantitativo,

os

comportamentos qualitativos que se deixam entrever em um ambiente
observado. Tal categorização envolve a numeração de todos aqueles
comportamentos que o observador deve observar e registrar.
A professora foi orientada a proceder a anotações da observação no
ICC após os primeiros dez minutos da interação entre aluno e paciente,
considerando, porém, a apresentação inicial. McDaniel (1990), em seu
estudo, indicou que as anotações fossem realizadas após os primeiros dez
minutos dizendo que nos primeiros minutos podem ocorrer alterações de
comportamento no indivíduo observado.
A mesma, assinou o termo de consentimento livre e esclarecido
(ANEXO I) e, foi orientada pela autora sobre o objetivo do estudo piloto e
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preenchimento do ICC. Leu o protocolo (Anexo F) sobre as definições dos
construtos e após a aplicação dos instrumentos, foi questionada sobre a
facilidade e/ou dificuldade da aplicação do ICC e sobre sugestões de
alterações e/ou inclusões de itens.
Os pacientes foram orientados pela autora e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido (ANEXO L). Três pacientes responderam
sozinhos ao IPCP, após orientação. Uma paciente alfabetizada estava sem
óculos e solicitou a leitura e preenchimento pela autora. Outros três, eram
analfabetos e a autora procedeu à leitura em voz alta e cada item do IPCP
(na presença de um acompanhante/familiar autorizado pelo paciente e que
fosse alfabetizado) foi respondido conforme a informação dada pelo
paciente, sem interferência nas respostas.
Após o preenchimento foram questionados pela autora sobre a
facilidade e/ou dificuldade de preenchimento, alterações e/ou inclusões de
itens.
A autora solicitou a autorização dos alunos (ANEXO J), informando-os
que seriam observados pela professora em relação aos comportamentos de
cuidado afetivo-expressivos, durante o tratamento da ferida de um dos
pacientes que também concordasse em participar da pesquisa.
Após as observações, orientados pela autora, os alunos leram as
definições dos construtos e responderam aos itens do ICC sem estar a par
das respostas do professor e do paciente.
Para melhor visualização das respostas foram construídos: o quadro 8
que consta das respostas dos alunos e do professor, o 9 com as respostas
dos pacientes e do professor e o 10 com as respostas dos alunos e dos
pacientes.
Tendo por base o estudo piloto, reformulamos o ICC e o IPCP que
são apresentados em sua versão final na análise dos resultados. Após tais
alterações o ICC permaneceu com quatro construtos verbais e treze itens e
com quatro não-verbais e oito itens, num total de 21 itens.
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Para certificar que o IPCP estava compreensível, foi revisado
novamente por seis pacientes que haviam participado do estudo piloto e não
sugeriram alterações.
As definições de alguns construtos também foram reestruturadas e
apresentadas na versão final do Protocolo de Comportamentos de Cuidados
Observáveis – PCCO, apresentado na análise de resultados.
Elaboramos de forma empírica a relação das sentenças que constam
no IPCP com os construtos que abrangem, associando-os de acordo com as
coincidências identificadas construindo o Quadro 11.

5.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao realizar a revisão da literatura para este estudo, percebemos que o
cuidar/cuidado continuam sendo estudados no Brasil e no exterior sob
diferentes abordagens metodológicas.
O cuidado e o cuidado humano na enfermagem têm sido enfatizados
como a essência da profissão. Assim, a enfermeira deve saber cuidar. Este
cuidado engloba duas dimensões: a técnico-instrumental e a afetivoexpressiva.
Tais dimensões ou vertentes estão sempre presentes no momento do
cuidado, embora nem sempre no mesmo grau ou intensidade. O momento
do cuidado (emergência, consulta ambulatorial, curativo) assim como as
necessidades do cliente além das características pessoais do cuidador
proporcionam indícios da dimensão mais preponderante em cada situação.
O protocolo de comportamentos de cuidado observáveis, construído
com acréscimo de comportamentos relacionados à comunicação verbal e
não-verbal da aluna de Enfermagem, contém também a definição dos
construtos a serem observados.
A base teórica fundamentada nas concepções de cuidado e cuidado
humano de Waldow, Boff, Watson e Mayeroff forneceram subsídios para a
definição dos construtos e elaboração dos itens constantes em cada um. A
relação itens/construtos é fundamental visto que revela nosso modo de
pensar/saber/fazer com fundamento teórico.
Este tema pode ser incluído no ensino de Enfermagem como
conteúdos atitudinais e as avaliações que utilizam o ICC juntamente com o
IPCP podem dar indícios da maneira como a aluna se comporta em face do
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paciente deixando transparecer os comportamentos que o levaram a cuidar,
na perspectiva do professor e do cliente.
Durante a aplicação do estudo piloto, percebemos que o ICC pode
também ser preenchido pela aluna de enfermagem, viabilizando, assim,
obter informações acerca dos comportamentos de cuidado sob o ponto de
vista da aluna.
O processo de validação de conteúdo das afirmativas dos dois
instrumentos foi uma das fases importantes e gratificantes desta pesquisa.
Levou-nos ao aprofundamento teórico sobre o tema e ao contato com
doutores em Enfermagem de outras realidades brasileiras que estão em
plena atividade profissional. Esses profissionais fizeram-nos refletir sob outra
perspectiva, levando-nos a novas idéias e a perceber a abrangência do tema
em questão.
Este tema tem carecido de estudos, que possam evoluir a ponto de
permitir a mensuração das variáveis do cuidar, melhorando assim o nível de
pesquisa científica nessa área do ensino e assistência.
Terminada esta fase, a primeira na construção de instrumentos, há
ainda o que ser feito, como a validação do ICC e do IPCP na prática clínica.
Assim, o ICC e o IPCP, sendo confiáveis e validados, podem ser utilizados
como instrumentos de avaliação de comportamentos de cuidado afetivoexpressivos de alunas de Enfermagem e de profissionais de saúde.

6.

CONCLUSÕES

Os objetivos foram atingidos e deram origem a várias conclusões:
•

Foi construído o Protocolo de Comportamentos de Cuidado
Observáveis – PCCO – assim como a definição dos construtos
constantes no mesmo.

•

O instrumento para Identificação de Comportamentos de Cuidado –
ICC – foi elaborado seguindo-se os construtos definidos no PCCO.

•

O instrumento de Identificação da Percepção do Cuidado pelo
Paciente – IPCP – foi construído comparando-se os itens com o ICC
para que ambos sejam utilizados na mesma situação de cuidado.

•

A identificação da percepção do cuidado sob o ponto de vista do
cliente constitui uma meta a ser seguida pelas enfermeiras no intuito
de tornar mais eficaz a assistência de enfermagem e proporcionar um
atendimento eficiente ao cliente.

•

Ao agrupar as idéias dos estudiosos sobre o assunto com as nossas
e construir os instrumentos ICC, IPCP e o PCCO com definições dos
construtos, fundamentamos os comportamentos verbais e não-verbais
como comportamentos de cuidado afetivo-expressivos e fornecemos
bases para o ensino do cuidado afetivo-expressivo.
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•

A validação de conteúdo teve 80% de concordância sobre a definição
dos construtos Respeitar (verbal e não verbal), Tocar e Olhar; 90% de
concordância sobre o construto Ouvir.

•

Em relação aos construtos Falar, Proporcionar Segurança e
Demonstrar Honestidade houve 60% de concordância entre as juízas
sobre a definição. Fizemos alterações adequando-as às sugestões
propostas. Acreditamos com isso que o índice de concordância
aumentou acima dos 75% determinados na metodologia.

•

Houve concordância de 80% quanto à permanência dos construtos
Respeitar (não verbal); 90% quanto a Falar, Proporcionar Segurança,
Tocar, Ouvir e Olhar; e 100% para Respeitar (verbal) e Demonstrar
Honestidade.

•

A concordância sobre a permanência dos itens do IPCP em sua
maioria foi de 100%. Tiveram alguma alteração em suas sentenças 19
itens.

•

Estudos adicionais com o uso destes instrumentos podem fornecer
indicadores para a ação de inclusão do ensino de conteúdos
atitudinais na grade curricular e da avaliações internas e externas
decorrentes dessa inclusão.

•

Este estudo tem relevância para o ensino, pesquisa e assistência de
enfermagem.

4.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1.

Análise
sobre
Definição
e
Permanência
dos
Comportamentos Verbais de Cuidado Afetivo-expressivos

4.1.1.

Construto 1 - Falar

a) Apresenta-se ao paciente.
b) Explica sobre o cuidado técnico: antes, durante e após sua
realização.

Definição: Apresentar-se ao paciente e orientá-lo verbalmente sobre o
cuidado técnico a ser executado.

Tabela 1 – Índice de concordância entre as juízas sobre a
definição e permanência do construto Falar
Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentual
Legenda:

S
X
X
X

definição
N
P

SR

X
X
X
X
X
X
X
60%

S: sim

20%
N: não

10%

10%
P: parcial

permanência
S
N
P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
90%
10%
00
SR: em resposta

As juízas F e H não sugeriram alterações. A juíza (D) indicou
substituir o construto falar por conversar por ser ação bilateral de
troca de informações.

Relatamos as sugestões das juízas:
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• C: substituí-lo por “conversar e explicar”.
• I: acrescentar no final da definição “validando a compreensão do
paciente”.
• C: alteração do item “a” para apresentar-se e orientar o paciente
sobre o cuidado técnico a ser executado de “forma simples e
acessível, mas demonstrando conhecimento” e do item “b” para
explicar sobre o cuidado técnico “em vocabulário acessível ao
paciente” antes de realizá-lo, durante e após sua realização,
certificando-se de seu entendimento.
• E: acrescentar no desfecho “despede-se”.

Considerando estas sugestões o Construto 1 ficou definido da
seguinte maneira:
Construto 1 – Conversar

a) Cumprimenta o paciente.
b) Apresenta-se ao paciente.
c) Orienta sobre o cuidado técnico antes, durante e após sua
realização.

Definição: Apresentar-se e orientar verbalmente o paciente sobre o
cuidado técnico a ser executado de forma simples e com palavras
acessíveis ao paciente, demonstrando conhecimento, antes de realizálo (coloca-se à disposição para explicar e minimizar a ansiedade sobre
o que será feito), enquanto realiza (vai explicando o que faz, porque faz
e que significados tem este fazer) e após sua realização (explica as
conseqüências esperadas), certificando-se de seu entendimento.
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4.1.2.

Construto 2 - Respeitar

a) Solicita autorização para executar o cuidado técnico.

Definição: Antes de iniciar o cuidado técnico, solicitar autorização do
paciente para realizar o procedimento.

b) Respeita a vontade do paciente

Definição: Realizar o cuidado de acordo com a vontade do paciente,
aceitar os desejos e/ou sugestões do paciente em relação ao
procedimento técnico, evitando riscos.

Tabela 2 –

Índice de concordância entre as juízas sobre a
definição e permanência do construto Respeitar

Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentual
Legenda:

S: sim

S
X
X
X
X
X
X
X

definição
N
P

SR

X
X
X
80%

00

10%

N: não

10%
P: parcial

permanência
S
N
P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100%
00
00
SR: em resposta

A juíza I não respondeu sobre a definição, mas concordou com a
permanência do construto e fez sugestões.

Relatamos as sugestões das juízas:
• A: “o cliente deve participar do cuidado, isto é respeitar”
• B: “respeito à privacidade e decisões do cliente”
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• C: acrescentaria na definição do item “b” - realiza o cuidado de acordo
com a vontade do paciente, aceita os desejos e/ou sugestões em
relação ao procedimento técnico; “reconhece, respeita suas
experiências, incentivando sua colaboração”.
• H: acrescentaria na definição do item “b” – “evitando riscos ao
paciente”.
• I: “desde que possível”.
• J: “este conceito ou construto deve vir antes de FALAR”.

Considerando as sugestões anteriores o Construto 2 ficou
assim definido:

Construto 2 - Respeitar

a) Solicita autorização para tocar o paciente.

Definição: Antes de iniciar o cuidado técnico, solicitar permissão para
tocá-lo e realizar o procedimento.

b) Respeita a vontade do paciente evitando riscos.

Definição: Realizar o cuidado técnico, acatando os desejos e/ou
sugestões do paciente em relação ao procedimento evitando riscos ao
paciente.

c) Estimula sua participação no cuidado

Definição: Reconhecer e respeitar suas experiências incentivando sua
colaboração no cuidado técnico
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4.1.3.

Construto 3 – Proporcionar Segurança

a) Conversa com o paciente durante o procedimento.

Definição: Proporcionar segurança e conforto para a realização do
procedimento (solicitar que não tenha medo, que tenha confiança,
esperar o tempo do paciente para realizar o procedimento, não ter
pressa, acalmá-lo).

b) Conversa com o paciente sobre tópicos não referentes à patologia.

Definição: Conversar com o paciente sobre assuntos de sua
preferência como, por exemplo: esportes, filhos, negócios, viagens,
estudos, amigos e outros.

c) Explica ao paciente sobre tópicos inerentes à patologia.

Definição: Conversar e explicar ao paciente sobre a patologia,
diagnóstico (exames), prognóstico, tratamento (cirurgias, radioterapia,
quimioterapia e outros), alimentação, jejum e rotinas hospitalares.

Tabela 3 -

Índice de concordância entre as juízas sobre a
definição e permanência do construto Proporcionar
Segurança

Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentual
Legenda:

S: sim

S
X
X
X
X

definição
N
P

permanência
N
P

SR

S
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
90%

X
X
X
X
X
60%

00
N: não

30%

X

10%
P: parcial

10%

SR: em resposta

00
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Relatamos as sugestões das juízas:

Item a) Conversa com o paciente durante o procedimento
• Quatro solicitaram retirar “solicita que não tenha medo”
• A: “demonstrar competência (saber-fazer) com firmeza e delicadeza”.
• B: “tranqüilo, calmo, não ansioso”
• C: acrescentar “verificando sua compreensão, aceitação, ... não tem
pressa,

encoraja-o,

acalma-o,

demonstrando

habilidade

e

conhecimento”.
• D: “informa que não tenha medo e justifica”.
• E: ‘rever a afirmação – solicita que não tenha medo – e acrescentar
solicita que tenha confiança”.
• F: “a orientação da técnica é essencial para o paciente sentir-se
seguro, ... o desconhecido pode gerar medo e insegurança.”
• G: retirar solicitar que não tenha medo e acrescentar “proporcionar
segurança.”
• H: sugeriu acrescentar “instilar fé e esperança”, “...aceita e reconhece
o medo da pessoa como natural; age sem pressa e tenta acalmá-la.
Demonstra segurança na realização do procedimento, busca a
resolução dos problemas apresentados pelo paciente”.
• I: “não podemos invalidar o sentimento do paciente” não se devendo
portanto solicitar que não tenha medo; trocaria não tem pressa por
“mantém a calma” e tiraria falar sobre o prognóstico.

Item b) Conversa com o paciente sobre tópicos não pertinentes à
patologia
• H: “social e não é indicativo de segurança”.

Item c) Explica ao paciente sobre tópicos referentes à patologia
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• C: “Conversar e explicar ... prognóstico, sempre se certificando
previamente sobre o que ele sabe (cirurgias, ...)”.
• G: “às vezes é necessário pressa para cuidar”.
• H: “responder às perguntas, instilando fé e confiança em sua
capacidade de se recompor”; “conversar sobre viver/adoecer e
morrer como um evento natural da vida”.

Considerando as sugestões anteriores o Construto 3 ficou
definido:

Construto 3 – Proporcionar Segurança

a) Conversa com o paciente antes do procedimento para tranqüilizá-lo;
b) Durante o procedimento para tranqüilizá-lo;
c) Após o procedimento para tranqüilizá-lo;

Definição: Proporcionar segurança e conforto antes, durante e após a
realização do procedimento, mantendo-o tranqüilo e encorajando-o.

d) Demonstra competência com firmeza e delicadeza.

Definição: Demonstrar competência e transmitir segurança (saberfazer) com firmeza e delicadeza.

e) Conversa com o paciente sobre a vida e/ou tópicos de
saúde/doença.

Definição: Conversar com o paciente sobre assuntos de sua
preferência como, por exemplo: esportes, filhos, negócios, viagens,
estudos, amigos e outros.
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f) Explica ao paciente sobre tópicos referentes ao motivo de sua
internação.

Definição: Conversar e explicar ao paciente sobre a patologia, exames
diagnósticos, alimentação, jejum, rotinas hospitalares, tratamento e
patologia, certificando-se previamente sobre o que ele já sabe.
Responder perguntas estimulando fé e confiança em sua capacidade
de lidar com situações novas.

g) Age sem pressa

Definição: Demonstrar por meio de seus gestos e atitudes que tem
tempo suficiente para prestar o cuidado.

4.1.4.

Construto 4 – Demonstrar Honestidade

a) Demonstra honestidade em suas colocações.

Definição: Ser sincera em suas colocações dando sua opinião pessoal,
falar a verdade. Quando não sabe, falar que vai procurar saber e o
informará. Não esconder detalhes.
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Tabela 4 -

Índice de concordância entre as juízas sobre
definição e permanência do construto
Demonstrar Honestidade

Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentual
Legenda:

S
X

definição
N
P

SR
X

X
X
X
X
X
X
X
X
60%

S: sim

00

20%

N: não

20%

permanência
S
N
P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100%
00
00

P: parcial

SR: em resposta

Relatamos as sugestões das juízas:
• A: “especificar a questão – não esconde detalhes – a não ser que
seja para o bem do paciente”
• B:

“aprofundar

melhor

a

definição

buscando

o

sentido

da

confiança/ética”.
• C: falar a verdade “de forma delicada porém firme”.
• D: sugeriu o termo “sinceridade”
• E: sugeriu o termo “sinceridade” e questiona como medir a intenção
do aluno em ser verdadeiro. Sugere o termo “pertinente”
• H: sugeriu o termo “sinceridade” e estar atento às pistas dadas pelo
paciente que às vezes não quer saber a verdade. Nesse caso devese demonstrar tato e coerência. Sugeriu também retirar – dando sua
opinião pessoal.
• I: sugeriu o termo “sinceridade” e fala a verdade “sem estimular falsas
expectativas ou ilusões”, sugeriu trocar “não esconde detalhes” por
“não omite detalhes”.

Considerando sugestões anteriores, o Construto 4 ficou assim
definido:
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Construto 4 – Demonstrar Sinceridade

a) Demonstra sinceridade em suas colocações.

Definição: Ser sincera e pertinente em suas colocações, falar a
verdade estando atenta às pistas dadas pelo paciente sobre o que ele
deseja ou não saber, sem oferecer falsas expectativas, estimulando a
confiança do paciente em si mesmo.

As juízas D e F afirmaram que todos os construtos são
essenciais e/ou fundamentais para o cuidado.
A juíza C sugeriu acrescentar o construto Aceitação que talvez
possa ser incluído em comportamentos verbais e não-verbais com a
seguinte definição: aceitar e reconhecer o paciente como uma pessoa
única e digna, independente de seus sentimentos, preconceitos,
credos, incapacidades, doença ou má formação. Demonstrar através
da fala, olhar ou gestos sem emitir julgamentos. Reconhecer suas
qualidades, valorizando-as e verbalizando isto ao paciente. Reforçar
seus esforços e empreendimentos.
A juíza J sugeriu acrescentar o construto número 5 Favorecer a
Adaptação como segue:

a) Auxilia a reconhecer a rede de suporte social (família, amigos,
profissionais de saúde, outros) para melhor enfrentamento e
adaptação à nova situação. Conversa com o paciente para identificar
seus vínculos afetivos e envolver tais pessoas em sua experiência
atual.

b) Faculta ao paciente sua participação em grupos de auto-ajuda.

c) Favorece o crescimento do paciente ao incentivá-lo a executar as
ações que tem condições de realizar (estimula o autocuidado).
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4.2.

Análise
sobre
Comportamentos
expressivos

4.2.1.

Construto 1 – Tocar

Definição
e
Permanência
dos
Não-Verbais de Cuidado Afetivo-

a) Toca o paciente exclusivamente para executar o procedimento.

Definição: Tocar o corpo do paciente em qualquer parte antes, durante
ou após a execução de um procedimento de cuidado técnico. Pode ou
não demonstrar carinho por meio das mãos.

b) Toca o paciente para confortá-lo.

Definição: Mostrar seu modo de ser por meio de suas mãos. Afagar,
estabelecer uma relação com o paciente. Tocar o outro com respeito,
confiança e empatia. Estabelecer uma interação enfermeiro-paciente
pelo toque.

c) Toca o paciente para posicioná-lo/apóiá-lo (na cama, poltrona,
cadeira, ao deambular).

Definição:

Proporcionar

o

conforto

exclusivamente

físico

independentemente do emocional, psicológico ou espiritual. Manter o
paciente limpo, seco, cheiroso, arrumado, bem posicionado na cama,
poltrona ou cadeira.
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Tabela 5 -

Índice de concordância entre as juízas sobre a
definição e permanência do construto Tocar

Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentual
Legenda:

S

N

definição
P

SR
X

S
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10%

90%

X
X
X
X
X
X
X
X
X
80%

10%

S: sim

00

N: não

P: parcial

permanência
N
P
SR

00

00

X
10%

SR: em resposta

Relatamos algumas sugestões sobre o subitem “a”:
• C: acrescentar “de forma delicada e gentil”
• E: considerou o aspecto negativo da comunicação não-verbal –
“toque indevido, abusivo”.
• I: sugeriu retirar subitem “a” – para executar o procedimento técnico –
se a técnica exige aparece sempre”.

Após as alterações o item “a” do Construto Tocar, ficou assim
definido:

a) Toca o paciente.

Definição: Tocar o corpo do paciente (antes, durante ou após a
execução de um procedimento de cuidado técnico) de forma delicada e
gentil. Tocar o outro com respeito, confiança e empatia. Estabelecer
uma interação enfermeiro-paciente pelo toque.
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Sugestões sobre o subitem “b”:
• A: “tocar demonstra envolvimento, disponibilidade, real intenção de
estabelecer o cuidado terapêutico e não só para confortá-lo”.
• H: parece amplo estabelecer interação pelo toque, considerou
“comunicar-se pelo afago com as mãos”.
• I: “reformular” mas, não deu sugestões.

Após a leitura e análise global do construto e seus subitens e
reformulação do subitem “a”, decidimos por excluir o subitem “b” pois
estava implícito no “a”.
Sobre o subítem “c” houve uma sugestão feita pela juíza D de
retirar da definição “... independentemente do emocional, psicológico ou
espiritual”. Acatamos a sugestão, ficando assim definido:

b) Toca o paciente para posicioná-lo/apoiá-lo (na cama, poltrona,
cadeira ou ao deambular).

Definição: Tocar para proporcionar o conforto. Manter o paciente
limpo, seco, arrumado, bem posicionado na cama, poltrona ou cadeira
ou ao deambular.

4.2.2.

Construto 2 – Ouvir

a) Ouve o paciente: ouve o paciente demonstrando atenção (expressão
facial e/ou corporal, gestos); ouve o paciente ficando em silêncio o
tempo necessário.

Definição: É ouvir não só com os ouvidos, mas também com o corpo
todo. É doar seu tempo, respeitar deixando o outro falar. Saber ouvir
quando deve ouvir – calando, e falar quando deve falar – interagindo.
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Tabela 6 -

Índice de concordância entre as juízas sobre a
definição e permanência do construto Ouvir

Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentagem
Legenda:

S: sim

S
X
X
X
X
X
X
X
X

definição
N
P

S
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N

90%

00

X
X
90%

10%

00

N: não

P: parcial

permanência
P
SR

00

X
10%

SR: em resposta

A juíza I sugeriu mudança na definição.

Sugestões das juízas:
• A: “diferenciar ouvir de escutar”.
• B: ouvir atentivamente = escutar”.
• C: acrescentar “saber ouvir quando se deve ouvir demonstrando
interesse e aceitação pelo que o outro diz”.
• I: acrescentar “expressão facial e corporal”, “olhar enquanto o outro
fala...’, “ficar com o corpo voltado para o paciente e sentar se
possível”.

Apesar de concordarmos com o fato que a enfermeira possa
sentar-se para escutar o paciente, tal atitude ainda não faz parte de
nossa cultura, mas deve ser cultivada.
Segundo Ferreira (1999), ouvir é perceber, entender (os sons)
pelo sentido da audição, e escutar é tornar-se ou estar atento para
ouvir, ou seja, aplicar o ouvido com atenção para perceber ou ouvir.
Assim sendo, alteramos a denominação do construto ouvir para escutar
por explicar semanticamente o que entendemos pelo termo.
O construto ficou definido como segue:
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Construto 2 - Escutar

a) Escuta o paciente: escuta o paciente com atenção, interesse e
aceitação (expressão facial e/ou corporal, gestos).

b) Escuta o paciente ficando em silêncio o tempo necessário.

Definição: É escutar não só com os ouvidos, mas com o corpo todo. É
doar seu tempo, respeitar deixando o outro falar, olhar o outro enquanto
ele fala. Saber ouvir quando deve ouvir – calando – e falar quando deve
falar – interagindo – demonstrando interesse e aceitação pelo que o
outro diz. Ao escutar a enfermeira deve voltar seu corpo para o
paciente.

4.2.3.

Construto 3 - Olhar

a) Olha o paciente: olha o paciente nos olhos demonstrando estar
presente.

Definição: É o fixar os olhos no outro. É transmitir paz e irradiar-se
pelo olhar. Transmitir o que está sentindo pelo olhar. É fixar os olhos do
cuidador no ser cuidado. É mostrar compreensão por expressões de
empatia, alegria, admiração e/ou aceitação.
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Tabela 7 -

Índice de concordância entre as juízas sobre a
definição e permanência do construto Olhar

Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentagem
Legenda:

definição
N
P

S

SR
X

S
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10%

90%

X
X
X
X
X
X
X
X
X
80%

10%

S: sim

00

N: não

P: parcial

permanência
N
P

00

00

SR

X
10%

SR: em resposta

A juíza I forneceu sugestões para a elaboração da definição por
não ter concordado com a mesma.

Outras sugestões:
• A: referiu-se a Watson (1985) “é compreender que os olhos são a
janela da alma”
• B: “olhar demonstrando interesse”.
• H: demonstrar interesse na comunicação, disponibilidade para ouvir,
atento às reações e pistas que o ser cuidado transmite. É infundir
(pelo olhar!) confiança. É comunicar a verdade, a sinceridade (no
olhar!)”.
• I: retirar – demonstrando estar presente – e acrescentar “olha o
paciente com expressão facial positiva”.

O construto ficou assim definido:

Construto 3 - Olhar

a) Olha o paciente nos olhos com expressão facial positiva.
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Definição: É o fixar os olhos no outro. É transmitir paz e irradiar-se
pelo olhar, infundir confiança. É fixar os olhos do cuidador no ser
cuidado. É mostrar compreensão por expressões de empatia, alegria,
admiração e/ou aceitação.

4.2.4.

Construto 4 - Respeitar

a) Privacidade Física: respeita a privacidade física não expondo o corpo
do paciente; respeita a privacidade física usando o biombo; respeita a
privacidade física fechando a porta.

Definição: Respeitar a privacidade do paciente não o expondo
desnecessariamente ao executar o procedimento técnico. Utilizar
biombo, fechar a porta, cobri-lo.

Construto 5 - Respeitar

a) Respeita a privacidade emocional e espiritual do paciente,:respeita
as crenças do paciente; acredita no seu momento (dor, esperança,
sofrimento, angústia); espera o paciente chorar; expressa sentimentos
de acordo com o que o paciente está dizendo; oferece ajuda; age sem
pressa; respeita a vontade do paciente.

Definição: Ser honesta e respeitar o seu momento, suas crenças, sua
espiritualidade, seu eu total. Oferecer ajuda se ele precisar ou quiser.
Olhar, acenar com a cabeça, tocar firme e dizer com as mãos: Estou
aqui, segure-se em mim. É emocionar-se com a emoção do paciente,
sabendo colocar-se em sua posição de apoio como profissional. É
saber calar, falar, olhar, orar, chorar, transmitir emoções e carinho.

83

Cada pessoa conforta à sua maneira. Os comportamentos não
precisam estar necessariamente todos presentes ao mesmo tempo ou
durante o mesmo procedimento. Percebe-se pelas atitudes do paciente
se ele sentiu-se confortado emocionalmente.

Tabela 8 - Índice de concordância entre as juízas sobre a
definição e permanência do construto Respeitar
Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentual
Legenda:

S: sim

S

definição
N
P

NR
X

S

X
X
X
X
X
X
X

10%

NR
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
80%

permanência
N
P

00

10%

N: não

80%

P: parcial

00

00

10%

SR: em resposta

A juíza A não respondeu sobre a definição e permanência, mas
sugeriu alterações; a juíza I também fez sugestões.

Os construtos 4 e 5

incluem abordagem sobre respeito,

portanto foram analisados em conjunto.
Sugestões:
• A: sugeriu acrescentar “confidência/consciência” como questão de
ética.
• C: sugeriu acrescentar na definição de “a” “aceitar seus medos e
vergonhas”. Apontou a retirada do último parágrafo da definição do
construto número 5 “Cada pessoa conforta à sua maneira, ..... se ele
sentiu-se confortado emocionalmente”.
• D: oferecer ajuda deve ir para item segurança.
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• E: respeitar privacidade “é também não tocar quem não quer ser
tocado”.
• F: “agrupar privacidade física/emocional/espiritual.”
• G: entende que “não se aproximar fisicamente e não tocar o corpo do
paciente” indica respeito.
• H: em lugar de privacidade sugere “respeita o sentir do outro, respeita
as capacidades do outro”.
• I: acredita no seu momento “valida seus sentimentos; espera o
paciente chorar por “acolhe o choro do paciente”; age sem pressa por
“age com calma”; respeita a vontade do paciente “quando possível”.
• J: substituir respeitar por “acolher” no construto número 5

Após análise decidimos por agrupar o construto respeito em
um o qual ficou assim definido:

Construto 4 - Respeitar

a) Respeita a privacidade física, emocional e espiritual do paciente.
• Valoriza os sentimentos do paciente;
• Aceita-o como ele é;
• Age com calma;
• Respeita o momento do paciente;
• Não o expõe desnecessariamente;

Definição: Respeitar a privacidade física, emocional e espiritual do
paciente

não

o

expondo

desnecessariamente,

ao

executar

o

procedimento técnico. Utilizar biombo, fechar a porta, cobri-lo. Ser
honesta e respeitar o seu momento, suas crenças, sua espiritualidade,
seus medos e vergonhas, seu eu total (dor, esperança, sofrimento,
angústia). Tocá-lo se ele permitir ser tocado, sem o colocar em riscos.
Ser solidário com os sentimentos do outro, atentar para os sentimentos
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alheios, aceitá-lo como ele é. Agir com calma. Saber colocar-se em
posição de apoio como profissional (saber calar, falar, olhar).
A juíza J sugeriu a inclusão do construto numero 6
Autocontrole: “tem iniciativa, disposição para compreender uma ação”
com a definição: “Facilidade em escolher entre duas ou mais
alternativas de cuidado, agindo prontamente com base no julgamento e
conseqüente tomada de decisão”.

4.2.5.

Análise das juízas sobre o instrumento ICC
A análise das juízas sobre o instrumento ICC está demonstrada

na tabela abaixo.

Tabela 9 -

Índice de concordância entre as juízas sobre os
dados necessários e a facilidade de preenchimento
do ICC

Concordância
Juíza
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Percentagem
Legenda:

O instrumento contém todos O instrumento é fácil de
os dados necessários?
preencher?
S
N
P
SR
S
N
P
SR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20%
10%
60%
10%
90%
00
00
10%

S: sim

N: não

P: parcial

SR: em resposta

As sugestões foram acatadas o que pode ser verificado nas
definições finais de cada construto.
Um

deles

(D)

não

respondeu

sobre

a

facilidade

de

preenchimento, considerando: “Acredito que possa haver alguma
confusão no preenchimento dos comportamentos afetivos verbais e
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não-verbais, especialmente nos itens respeitar e ouvir, que a meu ver
são os mais subjetivos e mais difíceis de detectar.” A mesma juíza fez o
seguinte comentário acerca do instrumento “é bem elaborado e pode
auxiliar o professor na avaliação do aluno, porém é limitado, na medida
que só avalia quantitativamente o cuidado.”
Ressaltamos que o instrumento ICC foi construído com o
objetivo de identificar a presença ou ausência de comportamentos de
cuidado afetivo-expressivos.
Gostaríamos de dizer que os construtos e subitens alocados
nos instrumentos, além de seguir o referencial teórico, foram escolhidos
por serem comportamentos de cuidado afetivo-expressivos verbais e
não-verbais que podem ser observados. Há muitos outros construtos
que poderiam ter sido acrescentados, mas que não nos levam a dados
confiáveis de observação pelo menos até o momento.

4.2.6. Instrumento Identificação de Comportamentos de Cuidado –
ICC – após análise das juízas

Após análise das juízas e alterações, o instrumento ICC
construído ficou da seguinte maneira:
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IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE CUIDADO – ICC
1.Código de Identificação com IPCP:______ Data:___/___/____
1.1.
Aluna:
Sexo:
Idade:
1.2.
Professora:
1.3.
Iniciais do Paciente:
1.4.
Diagnóstico Médico do Paciente:
1.5.
Tempo da interação: ( )15’ ( )20’ ( )25’( )30’ ( )+ de 30’
2. Cuidado técnico-instrumental realizado pela(o) aluna(o):
( ) curativo
( ) banho de aspersão ( ) banho no leito
( ) exame físico ( ) medicação
( )retirada de pontos
( ) tricotomia ( ) sondagem nasogástrica ( ) alimentação enteral
( ) ensinou o paciente a ________________________________
( ) outros / especificar qual: _____________________________
3.Cuidado afetivo-expressivo realizado pela aluna (anotar com X se ausente ou presente)
COMPORTAMENTOS VERBAIS DE CUIDADO
S N
1. CONVERSAR
a) Cumprimenta o paciente
b) Apresenta-se ao paciente
c) Orienta sobre o cuidado técnico antes de realizá-lo
d) Orienta sobre o cuidado técnico durante sua realização
e) Orienta sobre o cuidado técnico após sua realização
2. RESPEITAR
a) Solicita autorização para tocar o paciente e executar o cuidado técnico
b) Respeita a vontade do paciente evitando riscos
c) Estimula sua participação no cuidado
3. PROPORCIONAR SEGURANÇA
a) Conversa com o paciente antes do procedimento mantendo-o tranqüilo.
b) Conversa com o paciente durante o procedimento mantendo-o tranqüilo.
c) Conversa com o paciente após o procedimento mantendo-o tranqüilo.
d) Demonstra competência com firmeza e delicadeza.
e) Conversa com o paciente sobre a vida e/ou tópicos de saúde/doença
f) Explica ao paciente sobre tópicos relativos ao motivo de sua internação.
g) Age sem pressa
4. DEMONSTRAR SINCERIDADE
a) Demonstra sinceridade em suas colocações
COMPORTAMENTOS NÃO-VERBAIS DE CUIDADO
1. TOCAR
a) Toca o paciente de forma delicada e gentil.
b) Toca o paciente para posicioná-lo / apoiá-lo (na cama, poltrona, cadeira ou
ao deambular)
2. ESCUTAR
a) Escuta o paciente com atenção, interesse e aceitação (expressão facial e/ou
corporal, gestos).
b) Escuta o paciente ficando em silêncio o tempo necessário.
3. OLHAR
a) Olha o paciente nos olhos com expressão facial positiva.
4. RESPEITAR
a) Respeita a privacidade física, emocional e espiritual do paciente.
• Valoriza os sentimentos do paciente.
• Aceita-o como ele é.
• Age com calma.
• Respeita o momento do paciente.
• Não o expõe desnecessariamente
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4.3.

Análise das Juízas sobre a Permanência dos Itens do IPCP,
Sugestões e Alterações

Para melhor visualização, resumimos na tabela que segue a
análise das juízas acerca da concordância de permanência dos itens do
instrumento IPCP e apresentamos as sentenças antes e após as
alterações.
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Apresentamos a seguir as sugestões das juízas para cada item do
IPCP.

a) Item 1: Eu compreendi o que a aluna me explicou.

Sugestões:
•

E: “Da forma como está este item, não tem como ser verificado se o
paciente realmente entendeu o que foi feito, por ser resposta sim ou
não.”

•

H: primeiro item “A aluna me cumprimentou e se apresentou”

•

H: item 1 “A aluna me cumprimentou (item 1) e se apresentou (item
2)”

b) Item 2: Ela pediu para tocar em mim.

Sugestões:
•

A: “durante o procedimento mostrou-se respeitosa?”

•

B: “solicitou tocar para realizar procedimentos ou confortar” “o item 2
deve ser retirado ou trocado pelo 9”

•

D: “deve esclarecer o termo tocar”

•

H: segundo item “Ela foi cordial e atenciosa comigo”; acrescentar
pediu “permissão...”

•

I: alterar para “ela pediu licença antes de pôr a mão em mim” e retirar
a opção “um pouco”

c) Item 3: A aluna conversou comigo durante o procedimento.

As juízas não fizeram sugestões a respeito deste item.
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d) Item 4: A aluna conversou comigo sobre vários assuntos.

Sugestões:
•

B:”acho que o conversar deve estar relacionado ao cuidado a ser
prestado.”

•

D: “ele pode não entender o significado do termo conversar sobre a
doença, medicamentos, etc. podem estar enquadrados neste item”.

•

H: modificar para “...sobre assuntos de meu interesse”.

•

I: “é repetitivo”.

e) Item 5: Explicou-me sobre a doença.

Sugestões:
•

A:”Me deixou confuso/preocupado”.

•

E: “ídem 7”.

•

H: modificar para “respondeu às minhas perguntas sobre a doença ou
estimulou-me a falar sobre minha doença”.

•

I: com a opção “um pouco” (pois pode demonstrar que o paciente
continua carente nesse aspecto)

f) Item 6: Explicou-me sobre o tratamento.

Sugestões:
•

A: “em parte, há muitas lacunas, dúvidas.”

•

E: “ídem 7”.

•

H: modificar para “respondeu às minhas perguntas sobre o tratamento
ou estimulou-me a falar sobre o tratamento médico a que estou me
submetendo”.

•

I: com a opção “um pouco” (mesmo motivo registrado no nº 5)
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g) Item 7: Explicou-me sobre a alimentação.

Sugestões:
•

E: Creio que deveria perguntar ao paciente se sentiu que a aluna
passou segurança. No ICC os temas não são só estes, fica estranho
porque selecionou só 3 possíveis tópicos.”

•

H: modificar para estimulou-me a falar sobre minha alimentação. Isto
porque explicar dá poder à enfermeira e considera a pessoa como
ignorante e que precisa de explicação. O que será que ele sabe?

•

I: com a opção “um pouco”(mesmo motivo registrado no nº 5).

h) Item 8: Foi honesta comigo.

Sugestões:
•

B: “o aluno demonstrou honestidade ou sinceridade”.

•

D: “O termo honesta é muito subjetivo, sugiro trocar por sincera”.

•

H: “a palavra deveria ser “sincera” pois honesta tem outro sentido”.

•

I: trocar a palavra “foi” por “pareceu”

i) Item 9: Tocou-me para executar o procedimento.

Sugestões:
•

A: “colocá-la junto com a segunda para o paciente agrupar
semelhantes”.

•

E: “inclui tocou apenas”.

•

D: “A maior parte dos procedimentos de enfermagem exige o contato
físico, portanto, a resposta não tem relevância em termos de
cuidado”.

•

F: “rever redação”.

•

H: acrescentar “me tocou com gentileza...”.
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j) Item 10: Tocou-me para me confortar.

Sugestões:
•

B: “se permanecer este item dá para retirar o item 2” “O item 10
reflete apoio/conforto, demonstra estar junto/presença”.

•

D: “sugiro retirar a 10”.

•

H: acrescentar “com carinho” ou “tocou-me com afeto”.

k) Item 11: A aluna me ouviu.

Sugestões:
•

B: “o aluno demonstrou/pareceu ouvir atentivamente”.

•

G:

“estar

ou

tornar-se

atento

para

ouvir=escutar,

perceber,

entender=ouvir”.
•

H: acrescentar “atentamente”.

l) Item 12: Ela olhou para mim.

Sugestões:
•

B: talvez acrescentar com interesse ou estando interessado”.

•

H: acrescentar “...enquanto falava ou me ouvia”.

m) Item 13: Ela me proporcionou conforto emocional.

Sugestões:
•

A: “o paciente saberá responder?”

•

B: Acho que deve ter este item, mas definir melhor o que é conforto
emocional (tranqüilidade, harmonia, fé, esperança, etc)”.

•

E: “O paciente terá compreensão do que é conforto emocional?”
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•

F: “aqui há uma fragmentação importante do ser humano que
transparece na divisão entre conforto físico e emocional”.

•

G: “proporcionar conforto físico penso que nem todos os pacientes
entenderiam. Talvez possa utilizar uma maneira mais simples de
dizer”.

•

H: “a palavra conforto aqui é ampla. Seria melhor: Ela me deixou à
vontade e tranqüilo”.

•

I: “conforto emocional pode ser avaliado pelos outros itens e pode
parecer complexo para o paciente, dependendo de sua escolaridade”.

A afirmativa do item 13 “conforto emocional” proposto
primeiramente foi transformada em três itens (15, 16 e 17), conforme
consta na Tabela 10, segundo as sugestões das juízas para melhor
compreensão do paciente.

n) Item 14: Ela me proporcionou conforto físico.

Sugestões:
•

B: “definir melhor conforto físico”.

•

D: “Esta é igual a 10, rever, sugiro retirar a 10”.

•

E: “O paciente terá compreensão do que é conforto físico?”

•

F: “idem item 13”.

•

G: “idem ao conforto emocional”.

o) Item 15: Ela respeitou meu corpo.

Sugestões:
•

A: “respeitou meu espaço – territorialidade”.

•

B: “não seria ter proporcionado privacidade?”

•

D: “ela me respeitou como pessoa, abrange o corpo e o emocional”.
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•

F: “sugiro ao invés de corpo. Ela me respeitou durante o cuidado ou
outro item que não fragmente o ser humano”.

•

H: acrescentar “evitando expor-me”.

p) Item 16: Ela respeitou minhas emoções.

Sugestões:
•

B: “demonstrou sensibilidade, compaixão, solidariedade”.

•

F: “fragmentação do ser humano idem 13 / 14”.

•

H: “mais adequada: meus sentimentos”.

q) Item 17: Ela acreditou em mim.

Houve somente a seguinte sugestão da juiza B: “demonstrou
confiança não seria melhor?”

r) Item 18: Respeitou minha vontade.

Sugestões:
•

B: “respeitou a vontade e decisão”.

•

H: “no sentido mais amplo como está ficou OK, mas temo que a
vontade do paciente possa por em risco sua vida”.

s) Item 19: Ela estava com pressa

Sugestões:
•

B: “demonstrou pressa e pouca disponibilidapara realizar o cuidado”.

•

F: “todos os itens incluem aspectos positivos e este, negativo”.

•

G: “faltou a aluna agiu sem pressa”.
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•

H: “deveria ser “sem pressa” para manter coerência com o sentido
adotado em todos os itens”.

•

I: “trocaria “com pressa” por “calma””.

t) Item 20: Ela me ajudou.

Sugestões:
•

B: “proporcionou ajuda/auxílio, sugiro troca do verbo/ação”.

•

D: “semelhante à 21, talvez deva escolher uma delas, sugiro a 21”.

•

H: acrescentar “... a me sentir mais confiante.”

u) Item 21: Posso afirmar que a aluna realmente cuidou de mim.

Sugestões:
•

A: “talvez tenha que esclarecer isto até nas definições”.

•

B: “Este item talvez deva expressar sentimentos. Sinto que estou
sendo cuidado/confortado.”.

•

G: “retirar a palavra realmente”.

v) Item: Comentários.

Sugestões:
•

B:

“Acredito

que

todos

os

itens

buscam

levantar

percepções/sentimentos”.
•

D: “deve permanecer, para anotar as especificidades de cada cliente
em termos de necessidade de cuidado, e, portanto, de interação física
e/ou emocional.”.
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x) Item: O Instrumento contém todos os dados necessários?

Houve concordância de 40% sobre o conteúdo do instrumento.
Acreditamos que este índice aumentou substancialmente após termos
seguido as sugestões como seguem:
•

A: “considerar as sugestões anteriores”.

•

B: ‘O instrumento contempla os aspectos instrumentais e expressivos
do cuidado proposto por Watson / Waldow.”.

•

C: “Penso que os itens estão adequados, apenas se julgar
necessário, acrescentar algum conforme sugerido no instrumento
anterior.”.

•

D: “O instrumento permite uma verificação quantitativa da qualidade
do cuidado prestado pelo aluno, ... a meu ver, este instrumento
necessitaria de outro complementar, ou seja, um instrumento de
observação do cuidado”.

•

G: “No conteúdo, penso que deve ser colocado “ele agiu sem pressa”,
às vezes o importante para muitos é agir com pressa ou sem pressa,
ambos são válidos”.

•

H: “Achei o questionário fácil de aplicar, objetivo, compreensivo e
muito melhor que o outro (do professor)”.

•

J: “Você deve incluir aspectos relacionados ao que foi sugerido no
outro instrumento. Alguma coisa de adaptação, autocontrole,
acolhimento, acho que este está contemplado”.
Apesar de quatro juízas (D,E,F e G) não terem respondido
sobre a concordância do conteúdo do instrumento IPCP, a maioria das
juízas fizeram sugestões para os itens em separado como pode ser
verificado anteriormente. As sugestões foram em sua maioria acatadas,
alterando-se os itens como consta na Tabela 10.
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Em relação à observação feita pela juiza D de que o IPCP
precisaria

de

um

instrumento

complementar

de

observação,

ressaltamos que tal instrumento por nós proposto é o ICC.

z) Item: Facilidade de Preenchimento do IPCP.
Houve concordância em 80% entre as juízas sobre preenchimento
do IPCP e as seguintes sugestões.
•

D: “O instrumento é muito fácil de preencher, devendo a pesquisadora
atentar para os termos subjetivos que implicam em respostas individuais,
o que dificultará a percepção do cuidado.”

•

G: “está fácil de preencher”

•

H: “muito fácil e adequado”

•

J: “O preenchimento é muito fácil”.

4.3.1. Apresentação do Instrumento de Identificação da Percepção de
Cuidado pelo Paciente – IPCP – após alterações
Após análise das juízas e alterações, o instrumento IPCP
construído para ser preenchido pelo paciente ficou da seguinte
maneira:
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IDENTIFICAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO CUIDADO PELO PACIENTE (IPCP)
Código de Identificação com ICC:______ Data: ___/___/____
Aluna:
Iniciais do nome do paciente:
Idade:
Sexo: F ( ) M ( )
Grau de Instrução:

Leito:

As afirmativas abaixo se referem ao que o(a) senhor(a) sentiu, percebeu ou
compreendeu enquanto a aluna de enfermagem cuidou do(a) senhor(a).
Para cada frase assinale um X na resposta escolhida.
1. A
aluna
cumprimentou.
( ) sim
( ) não

me 2. Ela se apresentou a 3. Eu compreendi o que
mim.
ela me explicou.
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) não
( ) um pouco

4. Ela pediu licença para 5. A aluna conversou
tocar em mim.
comigo
durante
o
( ) sim
procedimento.
( ) não
( ) sim
( ) não
( ) um pouco

6. A aluna conversou
comigo sobre assuntos
de meu interesse.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco

10. Ela pareceu sincera
comigo.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
13. Ela me confortou.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco

12. A aluna me escutou
com atenção.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
15. Ela me proporcionou
esperança.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco

11. Ela me tocou com
gentileza.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
14. Ela olhou para mim
com interesse em minha
recuperação.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
16. Ela me deixou 17. Ela me transmitiu
tranqüilo.
segurança.
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) não
( ) um pouco
( ) um pouco
19. Ela respeitou meus 20. Ela acreditou em
sentimentos.
mim.
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) não
( ) um pouco
( ) um pouco

18. Ela me respeitou
durante o cuidado.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
21. Respeitou minha
vontade sem me colocar
em risco.
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
22. Ela agiu sem pressa. 23. Ela ajudou a me 24.
Sinto
que
fui
( ) sim
sentir mais confiante.
cuidado(a) pela aluna.
( ) não
( ) sim
( ) sim
( ) um pouco
( ) não
( ) não
( ) um pouco
( ) um pouco
Se desejar escreva aqui algum comentário:
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4.4. Análise do Estudo Piloto

No momento do estudo-piloto, as alunas de graduação em
Enfermagem da escola em que a autora trabalha estavam em aulas
teóricas, o que impossibilitou a aplicação do IPCP com pacientes
internados. Assim, o estudo foi realizado com uma clientela atendida
em consulta de enfermagem ambulatorial e que já se conhecia, com
exceção da paciente G que estava no primeiro dia de tratamento.
A professora que participou do estudo era coordenadora do
referido projeto de extensão, do sexo feminino, quarenta anos,
enfermeira há 20 anos e lecionava no ensino superior há 10 anos. A
mesma já estava familiarizada com o tema da pesquisa, pois havia
julgado tal instrumento na primeira etapa de elaboração. Achou fácil o
preenchimento do ICC por ser tipo “checklist” e não sugeriu alterações
ou inclusões.

Quadro 6 – Categorização dos alunos da amostra
por idade, sexo e série do curso
Aluno
A
B
C
D
E
F
G

Idade
22
22
24
36
30
33
20

Sexo
F
F
F
M
F
F
F

Série do Curso
3º
4º
3º
3º
4º
4º
3º

Os alunos da amostra referiram gostar da abordagem dos
instrumentos e ficaram curiosos em saber o que os pacientes
responderam a seu respeito. Tais respostas foram mostradas pela
autora após terem preenchido o ICC. Nenhum deles sugeriu inclusões.
A aluna B sugeriu alterar o item “não o expõe desnecessariamente” do
ICC.
Durante o estudo-piloto, decidimos aplicar o ICC também com
os alunos, pois percebemos que poderia ser viável.
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Quadro 7 –

Paciente
A
B
C
D
E
F
G

Categorização dos pacientes da amostra por idade,
sexo, grau de instrução e tempo de tratamento
Idade
76
62
58
68
69
61
61

Sexo
F
M
F
M
F
F
F

Grau Instrução
alfabetizada
2º ano primário
2º ano primário
analfabeto
analfabeta
analfabeta
1º ano primário

Tempo de Tratamento no Projeto
4 meses e ½
1 ano e 9 meses
15 dias
4 meses
23 meses
4 meses
1º dia de tratamento

Somente a paciente G iniciou o tratamento no dia do teste e
não conhecia os alunos e as professoras. Os outros já se conheciam o
que se percebe pelo tempo de tratamento referido no quadro anterior.
Os pacientes B e E, há mais de um ano em tratamento, tiveram
períodos de ausência pela cicatrização da ferida, mas voltaram a se
tratar com o reaparecimento da mesma, o que acontece comumente no
tratamento de úlceras de estase venosa. Assim, para estes dois
pacientes foi anotada a data de início do tratamento que constava no
prontuário.
Percebemos durante o preenchimento dos dados que poderia
ser acrescentado no IPCP um espaço para a data de internação ou de
início do tratamento.
Todos os pacientes relataram que a compreensão do IPCP foi
fácil e não sugeriram alterações nem inclusões. Os três pacientes que
preencheram o IPCP sem auxílio da autora, acharam fácil o
preenchimento do instrumento.
As respostas dos alunos e professora (Quadro 8), dos
pacientes e professora (Quadro 9), e dos alunos e pacientes (Quadro
10) foram agrupadas e apresentadas a seguir para melhor visualização.
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O item b, do construto Conversar, “apresentou-se ao paciente”,
foi respondido somente pela aluna G, pela professora e pela paciente
G, pois todos os outros já se conheciam.
O item c, do construto Respeitar, “estimula sua participação no
cuidado” havia sido combinado com o item 23 do IPCP “ela ajudou a
me sentir mais confiante”. Ao analisá-los, percebemos que incluíam
construtos diferentes e decidimos por alterar o item 23 do IPCP para
poder ser comparada sua resposta com a do ICC.
O item f, do construto Proporcionar Segurança, “explica ao
paciente sobre tópicos inerentes ao motivo de sua internação” também
não foi respondido porque os pacientes da amostra eram ambulatoriais
e a questão não se adequava ao seu caso.
O item b, do construto Tocar, “toca o paciente para posicionálo/apoiá-lo” não foi respondido, pois normalmente outra aluna auxilia o
paciente a sentar-se, deitar-se na maca e verificar os sinais vitais antes
do tratamento da ferida realizada por outra aluna que participou da
amostra, entrevistou e atendeu ao paciente. Este item não tem um
similar no IPCP e necessitaria alterações. Decidimos por excluí-lo do
ICC, pois o instrumento já contém o item “a” “toca o paciente de forma
delicada e gentil”.
Decidimos anular as respostas ao item “e” do construto
Respeitar,

“não

expõe

o

paciente

desnecessariamente”,

por

percebermos que a sentença negativa poderia levar a falsas
interpretações. Alteramos a sentença para “expõe o paciente
desnecessariamente”.
No item “a”, do construto Olhar, a paciente E respondeu que
colocou a mão nos olhos e, portanto, não percebeu se a aluna a olhou
ou não. A aluna também não soube responder a essa questão.
No item “b”, do construto Respeitar, a paciente F não soube
responder e disse “não sei”. A aluna F e a professora responderam
afirmativamente.
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No Quadro 8, houve concordância de 100% nas respostas dos
alunos e da professora e no Quadro 9 entre pacientes e professora e
no 10 entre alunos e pacientes para os itens g do construto
Proporcionar Segurança, “age sem

pressa”;

para

o

construto

Demonstra Sinceridade e para o construto Tocar.
No Quadro 9, percebe-se também concordância de 100% entre
os pacientes D, E, F, G e a professora, nas respostas do construto
Respeitar “valoriza os sentimentos do paciente”, “aceita-o como ele é”,
“age com calma” e “respeita o momento do paciente”.
Houve concordância de 100% entre as respostas da aluna A e
as do paciente A, e entre as da aluna C e as da paciente C. Esta última
estava em tratamento há somente 15 dias. Houve somente uma
discordância entre as respostas da aluna B e as do paciente B no item
a do Construto Respeitar, “solicita autorização para executar o cuidado
técnico”, a aluna respondeu “não” e o paciente “sim”.
Como a maioria dos pacientes respondeu “sim” aos itens do
IPCP, isso pode indicar uma harmonia entre as percepções dos
pacientes e os comportamentos dos alunos pelo fato do relacionamento
entre ambos ser mais longo (tratamento de feridas crônicas). Smith &
Sullivan (1997) em estudo com enfermeiras que cuidam de idosos em
casas de repouso nos Estados Unidos, perceberam uma concordância
em seis dos dez itens citados como mais importantes pelos idosos e
enfermeiras. Os comportamentos expressivos mais citados estão
relacionados à: estabelecer confiança, aceitação de sentimentos, fé,
autenticidade. Os autores salientam que esta concordância pode ser
devida ao maior tempo de convivência entre ambos.
Por outro lado, indivíduos de classes sociais menos favorecidas
sentem-se como se os profissionais da saúde estivessem fazendo-lhes
um “favor” e não percebem seu tratamento como um direito que todos
têm como cidadãos. Tal fato também pode ter interferido na quase
totalidade de respostas favoráveis no IPCP.
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Podemos afirmar que todos os pacientes se sentiram cuidados,
porque, além da grande maioria de respostas afirmativas, seis deles
responderam “sim” à afirmativa 24 do IPCP “sinto que fui cuidado pela
aluna; somente a paciente F respondeu “um pouco”.
Durante o teste piloto, percebemos a necessidade de adequar
as sentenças do IPCP e do ICC na mesma ordem para melhor
visualização dos resultados.
A seguir, apresentamos a versão final do ICC após as
alterações realizadas em conseqüência do estudo-piloto.
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4.4.1.

Versão final do Instrumento de Pesquisa Identificação de
Comportamentos de Cuidado – ICC

1. Código de Identificação com IPCP:______ Data:___/___/____
1.1.
Aluna:
Sexo:
Idade:
1.2.
Professora:
1.3.
Iniciais do Paciente:
1.4.
Diagnóstico Médico do Paciente:
1.5.
Tempo da interação: ( )15’ ( )20’ ( )25’( )30’ ( )+ de 30’
2. Cuidado técnico-instrumental realizado pela aluna:
( ) curativo
( ) banho de aspersão ( ) banho no leito
( ) exame físico ( ) medicação ( ) retirada de pontos
( ) tricotomia ( ) sondagem nasogástrica ( ) alimentação enteral
( ) ensinou o paciente a ________________________________
( ) outros / especificar qual: _____________________________
3.Cuidado afetivo-expressivo realizado pelo(a) aluno(a) (anotar com X se
ausente ou presente):
COMPORTAMENTOS VERBAIS DE CUIDADO
S N
1. CONVERSAR
a) Cumprimenta o paciente
b) Apresenta-se ao paciente
c) Orienta sobre o cuidado técnico antes, durante ou após realizá-lo.
2. RESPEITAR
a) Solicita autorização para tocar o paciente.
b) Respeita a vontade do paciente evitando riscos.
c) Estimula sua participação no cuidado.
3. PROPORCIONAR SEGURANÇA
a) Conversa com o paciente durante o procedimento.
b) Conversa com o paciente mantendo-o tranqüilo.
c) Demonstra competência com firmeza e segurança.
d) Conversa com o paciente sobre a vida e/ou tópicos de saúde/doença.
e) Explica ao paciente sobre o motivo de sua internação.
f) Age sem pressa.
4. DEMONSTRAR SINCERIDADE
a) Demonstra sinceridade em suas colocações
COMPORTAMENTOS NÃO VERBAIS DE CUIDADO
S N
1. TOCAR
a) Toca o paciente de forma delicada e gentil.
2. ESCUTAR
a) Escuta o paciente com atenção e aceitação.
b) Fica em silêncio o tempo necessário para escutar o paciente.
3. OLHAR
a) Olha o paciente nos olhos com expressão facial positiva.
4. RESPEITAR (privacidade física, emocional e espiritual do paciente)
a) Respeita os sentimentos do paciente.
b) Aceita-o como ele é.
c) Respeita-o durante o cuidado sem o expor.
d) Acredita no paciente.
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Foram realizadas as seguintes alterações:
• Construto Conversar: os itens a,b,c, foram agrupados em um só
“orienta sobre o cuidado técnico antes, durante ou após realizá-lo”.
• Proporcionar Segurança: a sentença “mantendo o paciente tranqüilo”
foi retirada dos itens “a, b, c”, foi alterado o item “a” e acrescentado o
item “b” “conversa com o paciente mantendo-o tranqüilo” para facilitar a
compreensão e ser menos repetitivo. O item “d” foi alterado para
“demonstra competência com firmeza e segurança” por ser a palavra
segurança mais precisa para o que gostaríamos de indicar em relação
à competência técnica e científica.
• Tocar: retirado o item “b” por percebermos que o item “a” já indicava o
comportamento a ser observado e para evitar repetições.
• Escutar: Foram retiradas da sentença a palavra interesse e os
comentários entre parênteses para evitar confusão. A definição do
construto já explicíta o comportamento a ser observado. Foi
acrescentado o item “b” – Fica em silêncio o tempo necessário para
escutar o paciente”.
• Respeitar: foi reformulado acrescentando-se à frente entre parênteses
“privacidade física, emocional e espiritual do paciente”, os itens foram
reagrupados em “a,b,c,d” e o item “age com calma” foi excluído por já
constar no construto Proporcionar Segurança e para evitar repetições.

Assim, após tais alterações o ICC permaneceu com quatro
construtos verbais com treze itens e quatro não-verbais com oito itens,
num total de 21 itens.
Reestruturamos

as

definições

apresentamo-los no item seguinte.

de

alguns

construtos

e
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4.4.2. Versão final do Protocolo de Comportamentos de Cuidado
Observáveis – PCCO

Após o estudo piloto, reformulamos as definições dos construtos
constantes no PCCO, adequando a numeração e os itens ao ICC e
apresentamos a seguir a versão final do protocolo.

4.4.2.1.

Comportamentos verbais de cuidado
afetivo-expressivo

Construto Conversar

a) Cumprimenta o paciente
b) Apresenta-se ao paciente
c) Orienta sobre o cuidado técnico antes, durante e após realizá-lo

Definição: Apresentar-se e orientar verbalmente o paciente sobre o
cuidado técnico a ser executado de forma simples e com palavras
acessíveis ao paciente, demonstrando conhecimento, antes de realizálo (coloca-se à disposição para explicar e minimizar a ansiedade sobre
o que será feito), enquanto realiza (vai explicando o que faz, porque faz
e que significados tem este fazer) e após sua realização (explica as
conseqüências esperadas), certificando-se de seu entendimento.

Construto Respeitar

a) Solicita autorização para tocar o paciente

Definição: Antes de iniciar o cuidado técnico, solicitar permissão para
tocá-lo e realizar o procedimento.
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b) Respeita a vontade do paciente evitando riscos

Definição: Realizar o cuidado técnico, acatando os desejos e/ou
sugestões do paciente em relação ao procedimento evitando riscos ao
paciente.

c) Estimula sua participação no cuidado

Definição: Reconhecer e respeitar suas experiências incentivando sua
colaboração no cuidado técnico

Construto Proporcionar Segurança

a) Conversa com o paciente durante o procedimento
b) Conversa com o paciente mantendo-o tranqüilo

Definição: Proporcionar segurança e conforto durante a realização do
procedimento, mantendo-o tranqüilo e encorajando-o.

c) Demonstra competência com firmeza e segurança

Definição: Demonstrar competência e transmitir segurança e firmeza
(saber-fazer).

d) Conversa com o paciente sobre a vida e/ou tópicos de saúde/doença

Definição: Conversar com o paciente sobre assuntos de seu interesse
como, por exemplo: esportes, filhos, negócios, viagens, estudos,
amigos e outros.

e) Explica ao paciente sobre o motivo de sua internação
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Definição: Conversar e explicar ao paciente sobre a patologia, exames
diagnósticos, alimentação, jejum, rotinas hospitalares, tratamento e
patologia, certificando-se previamente sobre o que ele já sabe.
Responder perguntas estimulando fé e confiança em sua capacidade
de lidar com situações novas.

f) Age sem pressa

Definição: Demonstrar por meio de seus gestos e atitudes que tem
tempo suficiente para prestar o cuidado.

Construto Demonstrar Sinceridade

a) Demonstra sinceridade em suas colocações

Definição: Ser sincera e pertinente em suas colocações, falar a
verdade estando atenta às pistas dadas pelo paciente sobre o que ele
deseja ou não saber, sem oferecer falsas expectativas, estimulando a
confiança do paciente em si mesmo.

4.4.2.2.

Comportamentos não-verbais de cuidado
afetivo-expressivo

Construto Tocar

a) Toca o paciente de forma delicada e gentil

Definição: Tocar o corpo do paciente (antes, durante ou após a
execução de um procedimento de cuidado técnico) de forma delicada e
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gentil. Tocá-lo com respeito, confiança e empatia. Estabelecer uma
interação enfermeira-paciente pelo toque.

Construto Escutar

a) Escuta o paciente com atenção e aceitação
b) Fica em silêncio o tempo necessário para escutar o paciente

Definição: É escutar não só com os ouvidos, mas com o corpo todo. É
doar seu tempo, respeitar o paciente deixando-o falar, olhar para ele
enquanto ele fala. Saber ouvir quando deve ouvir – calando – e falar
quando deve falar – interagindo – demonstrando interesse e aceitação
pelo que ele diz. Ao escutá-lo, a enfermeira deve voltar-se para o
paciente.

Construto Olhar

a) Olha o paciente nos olhos com expressão facial positiva.

Definição: É o fixar os olhos no outro. É transmitir paz e irradiar-se
pelo olhar, infundir confiança. É fixar os olhos do cuidador no ser
cuidado. É mostrar compreensão por expressões de empatia, alegria,
admiração e/ou aceitação.

Construto Respeitar
(privacidade física, emocional e espiritual do paciente)

a)

Respeita os sentimentos do paciente.

b)

Aceita-o como ele é.
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c)

Respeita-o durante o cuidado sem o expor.

d)

Acredita no paciente.

Definição: Respeitar a privacidade física, emocional e espiritual do
paciente

evitando

expô-lo

desnecessariamente

ao

executar

o

procedimento técnico. Utilizar biombo, fechar a porta, cobri-lo. Ser
honesta e respeitar o seu momento, suas crenças, sua espiritualidade,
seus medos e vergonhas, seu eu total (dor, esperança, sofrimento,
angústia). Tocá-lo se ele permitir ser tocado, sem o colocar em riscos.
Ser solidário com os sentimentos do outro, atentar para os sentimentos
alheios, aceitá-lo como ele é. Saber colocar-se em posição de apoio
como profissional (saber calar, falar, olhar).

4.4.3.

Versão Final do Instrumento de Pesquisa Identificação da
Percepção do Cuidado pelo Paciente – IPCP

Após o estudo-piloto, dois itens do IPCP foram alterados por
percebermos que facilitariam a melhor compreensão dos pacientes. O
item 7 “estimulou-me a falar sobre a minha doença” passou a ser
“estimulou-me a falar sobre o meu problema de saúde”.
Ao aplicar o instrumento, percebemos pelo olhar de dois
pacientes do sexo masculino que a palavra “interesse” do item 14 “ele
olhou para mim com interesse” não explicava bem o sentido que
havíamos estabelecido para aquela sentença e ela foi alterada para
“ele olhou para mim com interesse em minha recuperação”. Esta
alteração foi aceita pelos pacientes posteriormente.
Após a revisão e adequação dos itens do ICC, as afirmativas
do IPCP foram alocadas e enumeradas em seqüência de acordo com
os construtos e afirmativas do ICC. Outras como “estimulou-me a falar
sobre a minha doença, sobre o meu tratamento, sobre a minha
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alimentação, me transmitiu segurança, me proporcionou esperança, me
confortou” foram retiradas por percebermos já estarem implícitas em
outros itens; além disso, no item “comentários” o paciente poderia fazer
acréscimos.
O último item do IPCP “sinto que fui cuidado pela aluna”, foi
retirado por percebermos que incluía os outros e, portanto, ficaria
repetitivo.
Apesar de nenhum paciente ter feito sugestões, percebemos
que ficaria mais fácil o preenchimento, se fosse alterada a seqüência,
sim, um pouco e não.
Pelo fato de a maioria dos alunos de Enfermagem serem do
sexo

feminino

e

para

melhor

compreensão

dos

pacientes,

principalmente dos menos letrados, decidimos por manter as
afirmativas se referindo à aluna. Havendo alunos do sexo masculino,
nada nos impede de imprimir alguns instrumentos em que seja
colocado nas sentenças o substantivo no masculino aluno.
Após tais alterações, a versão final do IPCP está demonstrada
a seguir.
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Identificação da Percepção do Cuidado pelo Paciente – IPCP
Código de Identificação com ICC:______ Data: ___/___/___
Aluna:
Iniciais do nome do paciente:
Sexo: ( )F ( )M

Leito:
Grau de Instrução:

Idade:

Data da atual internação:

As afirmativas abaixo se referem ao que o(a) senhor(a) sentiu,
percebeu ou compreendeu enquanto a aluna de enfermagem cuidou
do(a) senhor(a).
Para cada frase assinale um X na resposta escolhida.
1.
A
aluna
cumprimentou.
( ) sim
( ) não

me 2. Ela se apresentou a 3. Ela me orientou sobre
mim.
o cuidado.
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
( ) não
4. Ela pediu licença para 5.
Respeitou
minha 6. Estimulou minha
tocar em mim.
vontade sem me colocar participação no cuidado.
( ) sim
em risco.
( ) sim
( ) não
( ) sim
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) não
( ) não
7. Conversou comigo 8. Ela me tranqüilizou.
9
Ela
demonstrou
durante o cuidado.
( ) sim
firmeza e segurança.
( ) sim
( ) um pouco
( ) sim
( ) um pouco
( ) não
( ) um pouco
( ) não
( ) não
10. Conversou comigo 11. Explicou-me sobre o 12. Agiu sem pressa.
sobre assuntos de meu motivo
de
minha ( ) sim
interesse.
internação.
( ) um pouco
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) não
( ) não
13. Ela pareceu sincero 14. Ela me tocou com 15. A aluna me escutou
comigo.
delicadeza.
com
atenção
e
( ) sim
( ) sim
aceitação.
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) sim
( ) não
( ) não
( ) um pouco
( ) não
16. Ela ficou em silêncio 17.
Olhou-me
com 18. Ela respeitou meus
para me escutar.
expressão facial positiva. sentimentos.
( ) sim
( ) sim
( ) sim
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) não
( ) não
( ) não
19. Aceitou-me como eu 20. Ela me respeitou 21. Ela acreditou em
sou.
durante o cuidado sem mim.
( ) sim
me expor.
( ) sim
( ) um pouco
( ) sim
( ) um pouco
( ) não
( ) um pouco
( ) não
( ) não
22. Se desejar escreva aqui algum comentário:
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Para certificar que o IPCP estava compreensível, foi revisado
novamente por três pacientes que não sugeriram alterações.
Elaboramos de forma empírica a relação das informações das
sentenças que constam no IPCP com os construtos que abrangem,
associando-os de acordo com as coincidências identificadas.Tais
informações estão no quadro a seguir:

Quadro 11 – Relação do IPCP com alguns construtos

Itens do IPCP
1. Conversar
2. Conversar
3. Conversar
4. Tocar / Respeitar
5. Conversar / Respeitar
6. Conversar / Respeitar
7. Conversar
8. Conversar
9. Conversar

Alguns construtos abrangidos
Respeitar, favorecer adaptação, acolher.
Respeitar, favorecer adaptação, acolher.
Respeitar, proporcionar segurança, acolher.
Respeitar, proporcionar segurança e confiança, ter ética.
Respeitar, proporcionar segurança e confiança, acolher.
Respeitar, acolher, proporcionar confiança, ter ética.
Proporcionar segurança, apoio e confiança.
Proporcionar segurança.
Proporcionar segurança, demonstrar competência técnicocientífica.
10. Demonstrar Sinceridade Respeitar, ter ética.
11. Conversar / Explicar
Respeitar, instruir, acolher.
12. Proporcionar Segurança Proporcionar conforto, acolher, favorecer adaptação.
13. Demonstrar Sinceridade Proporcionar segurança, confiança, respeitar e ter ética.
14. Tocar
Confortar, proporcionar segurança, confiança.
15. Escutar
Proporcionar conforto, acolher, favorecer adaptação, respeitar,
ter ética.
16. Escutar
Proporcionar conforto, acolher, favorecer adaptação, respeitar,
ter ética.
17. Olhar
Proporcionar segurança, confiança, respeito, ética.
18. Respeitar
Proporcionar segurança, acolher, ter ética, respeitar o espaço
do outro.
19. Respeitar
Proporcionar segurança, acolher, transmitir confiança, ter
ética.
20. Proporcionar Segurança Favorecer adaptação, acolher, conhecer, ter ética.
21. Proporcionar Segurança Proporcionar confiança, conhecer, acolher, ter ética, respeitar,
transmitir confiança e segurança.

As informações do quadro anterior demonstram que os itens do
IPCP abrangem vários construtos ao mesmo tempo. Assim, cada construto
contém várias nuances do cuidado afetivo-expressivo, da demonstração de
comportamentos do cuidador e dos diversos níveis de compreensão do
cliente sobre o cuidado.

Tabela 10 – Índice de concordância entre as juízas sobre a permanência das sentenças do IPCP e apresentação das
sentenças antes e após a análise das juízas
II

C

Sentença antes da análise

IF Sentença após a análise

1

90%

Eu compreendi o que a aluna me explicou

1
2
3

A aluna me cumprimentou
Ela se apresentou a mim
Eu compreendi o que a aluna me explicou

2

80%

Ela pediu para tocar em mim

4

Ela pediu licença para tocar em mim

3

100% A aluna conversou comigo durante o procedimento

5

A aluna conversou comigo durante o procedimento

4

60 %

A aluna conversou comigo sobre vários assuntos

6

A aluna conversou comigo sobre assuntos de meu interesse

5

80%

Explicou-me sobre a doença

7

Estimulou-me a falar sobre meu problema de saúde

6

70 %

Explicou-me sobre o tratamento

8

Estimulou-me a falar sobre o meu tratamento

7

80 %

Explicou-me sobre a alimentação

9

Estimulou-me a falar sobre a minha alimentação

8

80%

Foi honesta comigo

10 Ela pareceu sincera comigo

9

80 %

Tocou-me para executar o procedimento

11 Ela me tocou com gentileza

10 100% Tocou-me para me confortar

13 Ela me confortou

11 100% A aluna me ouviu

12 A aluna me escutou com atenção

12 100% Ela olhou para mim

14 Ela olhou para mim com interesse em minha recuperação

Legenda:

II– item inicial

C – Concordância sobre a permanência do item

IF – item final

Continuação da Tabela 10 – Índice de concordância entre as juízas sobre a permanência das sentenças do IPCP e
apresentação das sentenças antes e após a análise das juízas
II

C

13 80%

Sentença antes da análise

IF Sentença após a análise

Ela me proporcionou conforto emocional

15 Ela me transmitiu esperança
16 Ela me deixou tranqüilo
17 Ela me transmitiu segurança

14 100% Ela me proporcionou conforto físico

13 Ela me confortou

15 90%

18 Ela me respeitou durante o cuidado

Ela respeitou meu corpo

16 100% Ela respeitou minhas emoções

19 Ela respeitou meus sentimentos

17 100% Ela acreditou em mim

20 Ela acreditou em mim

18 100% Respeitou minha vontade

21 Respeitou minha vontade sem me colocar em risco

19 90%

22 Ela agiu sem pressa

Ela estava com pressa

20 100% Ela me ajudou

23 Ela ajudou a sentir-me mais confiante

21 100% Posso afirmar que a aluna realmente cuidou de mim

24 Sinto que fui cuidado pela aluna

22 100% Comentários

25 Sem alterações

Legenda:

II– item inicial

C – Concordância sobre a permanência do item

IF – item final

ANEXO A
IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE CUIDADO (ICC)
VERSÃO INICIAL
1. Código de Identificação com IPCP:_____________Data: _____/_____/_____
1.1. Aluna:
1.2. Professora:
1.3. Paciente:
1.4. .Diagnóstico Médico do Paciente:
1.5. .Tempo de realização do cuidado: (
(

Ano do Curso:_________

) 10’
) 25’

(
(

) 15’
) 30’

(
(

) 20’
) mais de 30’

2. Cuidado técnico-instrumental realizado pela aluna:
( ) curativo
( ) banho de aspersão ( ) banho no leito ( ) exame físico
( ) medicação ( )retirada de pontos
( ) tricotomia
( ) sondagem nasogástrica ( ) alimentação enteral
( ) a aluna ensinou o paciente a _____________________________________
( ) outros / especificar qual: ________________________________________
3.Cuidado afetivo-expressivo realizado pela aluna (anotar com X se ausente ou
presente):
COMPORTAMENTOS VERBAIS DE CUIDADO
FALAR
Apresenta-se ao paciente
Explica o cuidado técnico antes de realiza-lo
Explica o cuidado técnico durante sua realização
Explica o cuidado técnico após sua realização
RESPEITAR
Solicita autorização para executar o cuidado técnico
Respeita a vontade do paciente
PROPORCIONAR SEGURANÇA
Durante o cuidado técnico solicita que não tenha medo
Durante o cuidado técnico age sem pressa
Durante o cuidado técnico acalma o paciente
Aborda tópicos não inerentes à patologia
Aborda tópico inerente à patologia
Fala sobre o prognóstico
Fala sobre rotinas hospitalares
Fala sobre alimentação e jejum
Fala sobre o tratamento (cirurgia, medicação, exames)
DEMONSTRAR HONESTIDADE
É sincero em suas colocações
Diz que vai procurar saber sobre o assunto
Fala a verdade
Diz sua opinião pessoal

sim

não

sim não
COMPORTAMENTOS NÃO VERBAIS DE CUIDADO
TOCAR
Toca o paciente exclusivamente para executar o procedimento
Toca o paciente para conforta-lo
Toca o paciente para posicioná-lo / apóia-lo (na cama, poltrona,
cadeira, ao deambular)
OUVIR
Ouve o paciente demonstrando atenção (expressão facial e/ou
corporal, gestos)
Ouve o paciente ficando em silêncio o tempo necessário
OLHAR
Olha o paciente nos olhos
Olha o paciente demonstrando estar presente
RESPEITAR (privacidade física)
Respeita a privacidade física não expondo o corpo do paciente
Respeita a privacidade física usando o biombo
Respeita a privacidade física fechando a porta
RESPEITAR (privacidade emocional e espiritual do paciente)
Respeita as crenças do paciente
Acredita no seu momento (dor, esperança, sofrimento, angústia)
Espera o paciente chorar
Expressa sentimentos de acordo com o que o paciente está
dizendo
Oferece ajuda
Age sem pressa
Respeita a vontade do paciente

ANEXO B
VERSÃO INICIAL
IDENTIFICAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO CUIDADO PELO PACIENTE (IPCP) Código de Identificação com ICC:__________
1. Aluno:
Paciente:
Data: ___/___/_____
2. Instruções de preenchimento: este formulário contém 16 frases afirmativas. Para cada frase assinale um X na resposta escolhida.
As afirmativas abaixo se referem ao que você sentiu, reconheceu ou compreendeu após a aluna de enfermagem ter cuidado de você:
Questões a serem respondidas pelo paciente cuidado pela aluna de enfermagem
13. Ela respeitou meu corpo.
1. Eu compreendi o que a aluna 5. A aluna me explicou sobre a 9. A aluna me ouviu
( ) sim
doença, tratamento e alimentação.
me explicou
( ) sim
( ) não
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) um pouco
( ) não
( ) não
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) um pouco
14. Ela respeitou minhas emoções.
10. Ela olhou para mim.
2. Ela pediu para tocar em mim. 6. Ela foi honesta comigo.
( ) sim
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) sim
( ) não
( ) não
( ) um pouco
( ) não
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) um pouco
3. A aluna conversou comigo 7. Ela me tocou somente para 11. Ela me proporcionou conforto 15. Ela acreditou em mim
emocional.
executar o procedimento
durante o procedimento
( ) sim
( ) sim
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) não
( ) não
( ) não
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) um pouco
4. A aluna conversou comigo 8. Ela me tocou para me confortar e 12. Ela me proporcionou conforto 16. Posso afirmar que a aluna
realmente cuidou de mim
físico
acariciar
sobre vários assuntos
( ) sim
( ) sim
( ) sim
( ) sim
( ) não
( ) não
( ) não
( ) não
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) um pouco
( ) um pouco
Se desejar escreva aqui algum comentário:
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ANEXO C
GUIA INSTRUCIONAL PARA JUÍZES ANALISAREM O INSTRUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE CUIDADO (ICC) E O
INSTRUMENTO IDENTIFICAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO CUIDADO PELO
PACIENTE – IPCP
Londrina, ___ de _______de 2003.

Prezada Profª Drª __________
Agradeço sua participação como juíza neste trabalho.
Encaminho em anexo os instrumentos por mim construídos e os formulários
a serem utilizados para a avaliação do conteúdo dos mesmos.
Para sua melhor compreensão elaborei um resumo que segue com os
objetivos de minha dissertação e alguns tópicos da metodologia que creio poderão
ser úteis para a compreensão da construção e aplicação dos instrumentos.
Objetivo Geral:
• Elaborar instrumentos que permitam ao professor identificar a presença ou
não de comportamentos de cuidado afetivo-expressivos no aluno.
Objetivos Específicos:
• Construir um protocolo de comportamentos de cuidado observáveis;
• Elaborar um instrumento que possibilite a identificação, pelo professor, de
comportamentos de cuidado demonstrados pelo aluno de enfermagem;
• Elaborar um instrumento para identificar a percepção do paciente sobre
comportamentos de cuidado demonstrados pelo aluno de enfermagem;
• Realizar avaliação de conteúdo das afirmativas de dois instrumentos.
Consta da construção de dois instrumentos de mensuração das variáveis
ligadas aos comportamentos de cuidado de enfermagem.
Para a construção dos instrumentos seguiu-se a diretriz de Pasquali (1998):
revisão da literatura; registro dos comportamentos afirmados como essenciais para
os autores Waldow (1992,1999), Boff (1999), Watson (1985) e Mayeroff (1990);
seleção dos itens (comportamentos observáveis) que constariam dos instrumentos.
Estes itens foram agrupados em duas categorias comportamentais de
cuidado: verbais e não verbais. Para cada comportamento elaborei um ou mais
construtos a serem observados.
A análise do conjunto dos ítens constantes nos dois instrumentos foi
realizada por quatro enfermeiras (professoras de enfermagem) às quais foram
solicitadas sugestões. Sugeriram modificações (inclusões / exclusões e
simplificação) de alguns ítens.
Realizou-se a análise dos ítens e devidas modificações, considerando os
critérios para a construção dos itens descritos por Pasquali (1998): critério
comportamental, de objetividade ou de desejabilidade, da simplicidade, da clareza,

127

da relevância (pertinência), da precisão, da variedade, da modalidade, da
tipicidade, da credibilidade (face validity).
A definição operacional de cada construto foi baseada em: definição
semântica; definições encontradas nos próprios autores citados anteriormente;
minha experiência teórico-prática. Para analisar os instrumentos, sugiro ler
primeiramente a definição dos construtos como segue no Protocolo de
Comportamentos de Cuidado Afetivo-expressivos (PCCAE).
O instrumento Identificação de Comportamentos de Cuidado (ICC) foi
construído com a finalidade de identificar a ausência ou presença de
comportamentos de cuidado afetivo-expressivos demonstrados pelo aluno de
enfermagem durante o cuidado técnico-instrumental proporcionado ao paciente.
Caberá ao professor que acompanha o aluno no estágio clínico preencher o
instrumento. Atribuirei a pontuação 1 (um) para cada item assinalado como
presente (sim) e 0 (zero) para cada item assinalado como ausente (não).
O instrumento Identificação da Percepção do Cuidado pelo Paciente (IPCP)
foi construído com a finalidade de identificar os comportamentos de cuidado afetivoexpressivos demonstrados pelo aluno de enfermagem durante o cuidado técnicoinstrumental proporcionado ao paciente. Logo após ter sido cuidado pelo aluno, o
professor solicitará ao paciente o preenchimento do formulário.
O IPCP foi elaborado comparando-se ítem a ítem com os comportamentos
de cuidado afetivo-expressivos constantes no ICC, ou seja, cada comportamento de
cuidado constante em um instrumento tem o seu correspondente no outro. Atribuirei
a pontuação 2(dois) para cada item assinalado como sim, 0 (zero) para cada item
assinalado como não e 1 (um) para cada item assinalado como um pouco.
Agradeço sua valiosa colaboração e qualquer dúvida favor entrar em contato
por e-mail ou se preferir por telefone após às 19:00 hs. Agradeço também enviar
seu julgamento o mais breve que puder.
Atenciosamente,

Maria Cristina Cescatto Bobroff
Rua Antonio Maria Clareti 36
86015-420 - Londrina - Paraná
e-mail: mcbobroff@aol.com
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ANEXO D
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DOS JUÍZES SOBRE O
INSTRUMENTO
IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE CUIDADO (ICC)
Código de Identificação do Juíz: __________________

Data:___/___/____

1. Quanto à definição dos Construtos de Comportamentos Afetivo-expressivos
Verbais de Cuidado:
Concordo com a definição do construto NÚMERO 1 - FALAR
Comentários:

sim não

Concordo com a definição do construto NÚMERO 2 - RESPEITAR
Comentários:

sim não

Concordo com a definição do construto NÚMERO 3 – PROPORCIONAR
SEGURANÇA
Comentários:

sim não

Concordo com a definição do construto NÚMERO 4 – DEMONSTRAR
HONESTIDADE
Comentários:

sim não

129

2. Quanto à permanência dos Comportamentos Verbais de Cuidado
responda:

1. O construto NÚMERO 1 – FALAR - deve permanecer
Comentários:

sim

não

2. O construto NÚMERO 2 – RESPEITAR - deve permanecer
Comentários:

sim

não

3. O construto NÚMERO 3 – PROPORCIONAR SEGURANÇA - deve
permanecer
Comentários:

sim

não

4. O construto NÚMERO 4 - DEMONSTRAR HONESTIDADE - deve
permanecer
Comentários:

sim

não
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3. Quanto à definição dos Construtos de Comportamentos Não Verbais
de Cuidado:
Concordo com a definição do construto NÚMERO 1 - TOCAR
Comentários:

sim não

Concordo com a definição do construto NÚMERO 2 – OUVIR
Comentários:

sim não

Concordo com a definição do construto NÚMERO 3 – OLHAR
Comentários:

sim não

Concordo com a definição do construto NÚMERO 4 – RESPEITAR
Comentários:

sim não
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4. Quanto à permanência dos Construtos de Comportamentos Afetivoexpressivos Não Verbais de Cuidado:

O construto NÚMERO 1 –- TOCAR – deve permanecer
Comentários:

sim

não

O construto NÚMERO 2 – OUVIR - deve permanecer
Comentários:

sim

não

O construto NÚMERO 3 – OLHAR - deve permanecer
Comentários:

sim

não

O construto NÚMERO 4 - RESPEITAR - deve permanecer
Comentários:

sim

não
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5. Quanto ao conteúdo do Instrumento Identificação de Comportamentos de
Cuidado (ICC) responda:
O instrumento contém todos os dados necessários
Comentários:

sim

não

sim

não

6. Quanto ao preenchimento do Instrumento de Comportamentos de
Cuidado (ICC) responda:
O instrumento é fácil de preencher
Comentários:
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ANEXO E
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DOS JUÍZES SOBRE O INSTRUMENTO
IDENTIFICAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO CUIDADO PELO PACIENTE
(IPCP)
Código de Identificação do Juíz: __________________

Data:___/___/____

Assinale com um X abaixo de SIM caso você concorde com a assertiva ou abaixo de
NÃO caso você discorde. No item COMENTÁRIOS, faça sugestões de alterações
que considere necessárias.
1. Quanto à permanência dos itens no instrumento:
O ítem NÚMERO 1 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 2 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 3 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 4 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 5 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 6 deve permanecer
Comentários:

sim

não
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O ítem NÚMERO 7 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 8 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 9 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 10 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 11 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 12 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 13 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 14 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 15 deve permanecer
Comentários:

sim

não
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O ítem NÚMERO 16 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 17 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 18 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 19 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem NÚMERO 20 deve permanecer
Comentários:

sim

não

O ítem COMENTÁRIOS deve permanecer
Comentários:

sim

não
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2. Quanto ao conteúdo do Instrumento Identificação de Percepção do Cuidado pelo
Paciente responda:
O instrumento contém todos os dados necessários
Comentários:

3. Quanto ao preenchimento responda:
O instrumento é fácil de preencher
Comentários:

sim não

sim

não
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ANEXO F
PROTOCOLO DE COMPORTAMENTOS DE CUIDADO OBSERVÁVEIS
Comportamentos de Cuidado Afetivo-expressivos verbais
DEFINIÇÃO DOS CONSTRUTOS:
Construto número 1 - FALAR –
a) Apresenta-se ao paciente.
b) Explica sobre o cuidado técnico:antes de realizá-lo; durante sua
realização; após sua realização.
Definição: Apresentar-se e orientar verbalmente o paciente sobre o cuidado
técnico que irá ser executado.
Construto número 2 - RESPEITAR
a) Solicita autorização para executar o cuidado técnico.
Definição: Antes de iniciar o cuidado técnico, solicita autorização do
paciente para realizar o procedimento.
b) Respeita a vontade do paciente
Definição: Realiza o cuidado de acordo com a vontade do paciente, aceita
os desejos e/ou sugestões do paciente em relação ao procedimento técnico.
Construto número 3 - PROPORCIONAR SEGURANÇA
a) Durante o cuidado técnico: solicita que não tenha medo; age sem pressa;
acalma o paciente
Definição: Proporciona segurança e conforto para a realização do cuidado
técnico (solicita que não tenha medo, que tenha confiança, espera o tempo
do paciente para realizar o procedimento, não tem pressa, acalma-o).
b) Aborda tópicos não inerentes à patologia
Definição: Conversar com o paciente sobre assuntos que ele tiver vontade
como por exemplo: esportes, filhos, negócios, viagens, estudos, amigos e
outros.
c) Aborda tópico inerente à patologia: fala sobre o prognóstico; fala sobre
rotinas hospitalares; fala sobre alimentação e jejum; fala sobre o tratamento:
cirurgia, medicação, exames.
Definição: Conversar e explicar ao paciente sobre a patologia, diagnóstico
(exames), prognóstico, tratamento (cirurgias, medicação, efeitos colaterais,
radioterapia, quimioterapia e outros), alimentação, jejum e rotinas
hospitalares.

138

Construto número 4 - DEMONSTRAR HONESTIDADE
a) É sincero em suas colocações: diz que vai procurar saber mais sobre o
assunto; fala a verdade; diz sua opinião pessoal.
Definição: É sincera em suas colocações dando sua opinião pessoal, fala a
verdade. Quando não sabe, fala que vai procurar saber mais sobre o
assunto e o informará. Não esconde detalhes a não ser que seja para o bem
do paciente.

Comportamentos de Cuidado Afetivo-expressivos não-verbais
DEFINIÇÃO DOS CONSTRUTOS
Construto número 1 - TOCAR a) Toca o paciente exclusivamente para executar o procedimento
Definição: Tocar o corpo do paciente em qualquer parte antes, durante ou
após a execução de um procedimento de cuidado técnico. Pode ou não
demonstrar carinho por meio de suas mãos.
b) Toca o paciente para confortá-lo
Definição: Mostrar seu modo de ser por meio de suas mãos. Afagar,
estabelecer uma relação com o paciente. Tocar o outro com respeito,
confiança e empatia. Estabelecer uma interação enfermeiro-paciente pelo
toque.
c) Toca o paciente para posicioná-lo/apoiá-lo (na cama, poltrona, cadeira, ao
deambular)
Definição:
Proporcionar
o
conforto
exclusivamente
físico
independentemente do emocional, psicológico ou espiritual. Manter o
paciente limpo, seco, cheiroso, arrumado, bem posicionado na cama,
poltrona ou cadeira.
Construto número 2 - OUVIR –
a) Ouve o paciente: ouve o paciente demonstrando atenção (expressão
facial e/ou corporal, gestos); ouve o paciente ficando em silêncio o tempo
necessário.
Definição: É ouvir não só com os ouvidos mas também com o corpo todo. É
doar seu tempo, respeitar deixando o outro falar. Saber ouvir quando se
deve ouvir – calando, e falar quando se deve falar – interagindo. Ao ouvir
tanto a enfermeira quanto o paciente sentem a emoção do outro,
expressando este sentimento pelo toque, olhar, contração muscular, tensão,
choro, riso, respiração, e outros.
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Construto número 3 - OLHAR a) Olha o paciente: olha o paciente nos olhos; olha o paciente demonstrando
estar presente.
Definição: É o fixar os olhos no outro. É transmitir paz e irradiar-se pelo
olhar. É dar respostas pelo olhar, é saber escutar pelo olhar, saber falar pelo
olhar. Transmitir o que está sentindo pelo olhar. É fixar os olhos do cuidador
carinhosamente no ser cuidado. É mostrar compreensão por expressões de
empatia, alegria, admiração ou aceitação.
Construto número 4 - RESPEITAR –
a) Privacidade Física: respeita a privacidade física não expondo o corpo do
paciente; respeita a privacidade física usando o biombo; respeita a
privacidade física fechando a porta.
Definição: Respeitar a privacidade do paciente não o expondo
desnecessariamente ao executar o procedimento técnico. Utilizar biombo,
fechar a porta, cobri-lo.
Construto número 5 – RESPEITAR –
a) Respeita a privacidade emocional e espiritual do paciente:respeita as
crenças do paciente; acredita no seu momento (dor, esperança, sofrimento,
angústia); espera o paciente chorar; expressa sentimentos de acordo com o
que o paciente está dizendo; oferece ajuda; age sem pressa; respeita a
vontade do paciente.
Definição: Ser honesta e respeitar o seu momento, suas crenças, sua
espiritualidade, seu eu total. Oferecer ajuda se ele precisar ou quiser. Olhar,
acenar com a cabeça, tocar firme e dizer com as mãos estou aqui, segurese em mim. É emocionar-se com a emoção do paciente, sabendo se colocar
em sua posição de apoio como profissional. É saber calar, falar, olhar, orar,
chorar, transmitir emoções e carinho. Cada pessoa conforta a sua maneira.
Os comportamentos não precisam estar necessariamente todos presentes
ao mesmo tempo ou durante o mesmo procedimento. Percebe-se pelas
atitudes do paciente que ele sentiu-se confortado emocionalmente
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ANEXO G
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – JUÍZES
Código de Identificação: _____________
Prezada Doutora
Eu, Maria Cristina, estou desenvolvendo a dissertação de mestrado intitulada
Validação de Instrumentos para Identificar Comportamentos de Cuidado, sob
orientação da Profª Drª Márcia Caron Ruffino, na USP, Ribeirão Preto.
O objetivo deste estudo é construir instrumentos que permitam ao professor e
ao paciente identificar a presença, de comportamentos de cuidado afetivos e
expressivos no aluno.
Para a validação teórica destes instrumentos necessito de sua valorosa
contribuição participando como JUÍZA com o intuito de validar o conteúdo e
definição dos construtos.
Você tem total liberdade em participar ou não como juíza nesta pesquisa.
Informo que você não terá despesas e seu nome só será citado na dissertação
ou em publicações com sua autorização.
Qualquer dúvida, agradeço entrar em contato pelo telefone (43) 3342-1364
(Maria Cristina C. Bobroff) ou pelo e-mail: mcbobroff@aol.com
Sim, aceito participar como juíza nesta pesquisa.
___________________________________________________________________
(escreva seu nome legível e por extenso)
________________________________________________________________
(assinatura)
Documento de identificação: ___________________________________________
(escreva tipo e número)
Data: _______/_______/_________

Autorizo que meu nome seja citado na dissertação de mestrado e/ou em publicações
como resultado desta pesquisa.

(assinatura)
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ANEXO H

TERMO DE CONSENTIMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LONDRINA
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Ao Comitê de Ética em Pesquisa
Santa Casa de Misericórdia de Londrina
A/C Presidente do Comitê
Irmã Elvira

Prezada Irmã,

Sou aluna no Programa de Mestrado em Enfermagem Fundamental
da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto.
Pretendo desenvolver e validar dois instrumentos para identificação
de comportamentos de cuidado no aluno de enfermagem pelo professor e
pelo paciente.
Encaminho em anexo o Projeto de Pesquisa intitulado “Construção de
Instrumentos para verificar Comportamentos de Cuidado de Enfermagem”
sob orientação da Profª Drª Márcia Caron Ruffino.
Agradeço o parecer favorável deste Comitê para que eu possa dar
prosseguimento nesta pesquisa.

Atenciosamente,

Maria Cristina Cescatto Bobroff
Rua Antonio Maria Clareti, nº 36
86015-420 – Londrina – Paraná
Fone: 3342-1364
e-mail: mcbobroff@aol.com
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ANEXO I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Professor
Prezado(a) Professor(a)

Este é um Estudo Piloto que faz parte de minha Dissertação de Mestrado –
Identificação de Comportamentos de Cuidado Afetivo-expressivos – construção de
instrumentos, que tem como objetivo validar um instrumento, ICC para identificar a
presença ou ausência de comportamentos de cuidado no(a) aluno(a) de
enfermagem ao realizar um procedimento técnico-científico para (com) o(a)
paciente; e outro instrumento IPCP para identificar a percepção do paciente sobre
os comportamentos de cuidado demonstrados pelo(a) aluno(a).
Considero os comportamentos de cuidado afetivo-expressivos em verbais e
não-verbais.
Para participar você deve proceder a leitura das definições dos
comportamentos, observar os(as) alunos(as) de enfermagem durante o cuidado ao
paciente e anotar a presença ou ausência de tais comportamentos no instrumento
ICC conforme orientações que serão por mim realizadas.
Após as observações, lhe serão feitas algumas perguntas técnicas sobre a
aplicação dos instrumentos, para a melhoria dos mesmos.
Você é livre para concordar ou discordar e não terá danos, nem gastos de
qualquer natureza.
Será resguardado o sigilo sobre os seus dados pessoais.
Solicito autorização para utilizar os resultados deste estudo em minha
Dissertação de Mestrado, para publicação e melhoria no ensino, pesquisa e
assistência de enfermagem.
Agradeço sua participação. Em caso de dúvidas favor contactar-me pelos
telefones: 3342-1364 ou 9117-2894 - Profª Maria Cristina C. Bobroff.

_______________________________________

_________________

Assinatura do(a) professor(a)

nº de documento:

Data: _____/_____/ ________
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ANEXO J
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Aluno
Prezado(a) Aluno(a)
Este estuo faz parte de minha Dissertação de Mestrado que tem como
objetivo validar um instrumento para identificar a presença ou ausência de
comportamentos de cuidado no(a) aluno(a) de enfermagem ao realizar um
procedimento técnico-científico para (com) o(a) paciente. Considero os
comportamentos de cuidado afetivo-expressivos em verbais e não-verbais.
Para participar você deve concordar em ser observado pela
professora durante o cuidado ao paciente.
Você é livre para concordar ou discordar. Você não terá danos em
seu rendimento escolar e nem gastos de qualquer natureza.
Será resguardado o sigilo sobre os seus dados pessoais.
Solicito autorização para utilizar os resultados deste estudo em minha
Dissertação de Mestrado, para publicação e melhoria no ensino, pesquisa e
assistência de enfermagem.
Agradeço sua participação. Em caso de dúvidas favor contactar-me
pelos telefones: 3342-1364 ou 9117-2894 - Profª Maria Cristina C. Bobroff.

_____________________________________

_________________

Assinatura do aluno

nº de documento:

Data: _____/_____/ ________
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ANEXO L
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Paciente
Prezado(a) Senhor(a)
Estou realizando um estudo e tenho como objetivo identificar os
comportamentos

de

cuidado

demonstrados pelo(a)

(comunicação

verbal

e

não

verbal)

aluno(a) de enfermagem que foram percebidos

pelo(a) senhor(a).
O(A) Senhor(a) é livre para concordar e participar desta pesquisa.
Após ter concordado e assinado este termo, a professora lhe informará
como preencher o formulário.
Será resguardado o sigilo sobre os seus dados pessoais e sobre suas
respostas.
O(A) Senhor(a) não será prejudicado em seu tratamento se não
quiser participar e não terá gastos de qualquer natureza.
Solicito autorização para utilizar os resultados deste estudo em minha
pesquisa.
Agradeço sua participação. Em caso de dúvidas favor me telefonar.

Profª Maria Cristina C. Bobroff - telefones: 3342-1364 ou 9117-2894

_____________________________________ _
Assinatura do(a) paciente

Documento de Identificação nº: _______________________

Data: _____/_____/________
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