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Dedico essa dissertação aos pacientes internados em 

hospitais, que ensinam diariamente a ser “gente que 

cuida de gente” nos dias que ficam sob tratamento e 

cuidados na recuperação da saúde. Especialmente a 

equipe de enfermagem que por excelência realiza, 

cuida, ampara, acolhe pessoas em suas fragilidades na 

doença, através da qual foi possível concretizar essa 

pesquisa e compreender as dimensões do cuidar, 

especificamente com a população indígena. 
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O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. 

Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. 

Leonardo Boff 

 

"O cuidado entra na natureza e na constituição do ser humano.Sem o cuidado, ele deixa de ser 

humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-

se, definha, perde sentido e morre. Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado tudo que 

empreender, acabará por prejudicar a si mesmo e por destruir o que estiver a sua volta. O 

cuidado deve ser entendido na linha da essência humana". 

Leonardo Boff 
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RESUMO 

 

 

A Enfermagem assenhoreou-se histórica e definitivamente sobre o cuidar como um dos 

pilares da profissão. Enfermagem como profissão e a relação do  cuidar e suas práticas nas 

sociedades interliga com a história dos hospitais e o processo de higienização da humanidade. 

Uma das peculiaridades no município de Dourados ao referendar a atenção a saúde indígena é 

pela existência de um hospital em terras contiguas com a instituição mantenedora Missão 

Evangélica Caiuá. O diferencial de cuidar de indígenas é precedido na diversidade, pois o 

cuidado transcultural é necessário para compreender como a Enfermagem faz suas práticas.  

Partindo das considerações sobre a população indígena e pela aproximação temática com o 

cuidar na enfermagem que a ideação da pesquisa foi concretizando. Objetivo: Conhecer as 

práticas de cuidados transcultural desenvolvidas pela equipe de enfermagem no Hospital Porta 

da Esperança da Missão Caiuá com o indígena no processo de hospitalização. 

Metodologicamente caracterizam-se os participantes da pesquisa com analise de resultados 

quantitativamente e qualitativamente no sujeito do discurso coletivo de Lefévre. As analises 

revelam que o cuidado é percebido como praticas diária, mas com barreira linguística aos 

pacientes, as facilidades e dificuldades assemelham-se a outras instituições hospitalares, 

observa-se o cuidado ético, o respeito ao outro, e sua integralidade contextual. Finalizando 

pela relevância dessa pesquisa, permite outro olhar sobre a interface do cuidado e sinalizar 

novos caminhos na formação de profissionais, no desenvolvimento de habilidades e 

competências do profissional enfermeiro e sua interação social no cuidado transcultural. 

 

 

Palavras Chaves: Cuidado transcultural, Enfermagem, Hospital.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

Nursing took possession a historical and definitely on care as one of the pillars of the 

profession. Nursing as a profession and the relationship of care and practices in societies 

interconnects with the history of hospitals and the process of cleaning of humanity. One of the 

peculiarities in Dourados to endorse the attention to indigenous health is the existence of a 

hospital on land contiguous with the supporting institution Evangelical Mission Caiuá. The 

differential take care of indigenous is preceded in diversity, because the transcultural care is 

needed to understand how nursing makes their practices. Based on the considerations of the 

indigenous population and the thematic approach to the care in nursing the ideation of the 

research was materializing. Objective: To know the transcultural care practices developed by 

the nursing team in Port Hope Hospital Caiuá Mission with the indigenous in the hospital 

process. Methodologically characterized the participants of the survey results to analyze 

quantitatively and qualitatively the subject of collective Lefévre speech. The analysis revealed 

that care is perceived as daily practices, but with language barrier to patients, facilities and 

difficulties resemble other hospitals, we observe the ethical care, respect for others, and their 

contextual completeness. Finally the relevance of this research, allows point of view on care 

interface and signaling new directions in training professionals in the development of skills 

and competencies of the professional nurse and social interaction in cross-cultural care. 

 

KEYWORDS: Transcultural care, Nursing, Hospital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando adentramos a carreira profissional e acadêmica os anseios estão direcionados 

em construir conhecimentos, competências e habilidades para ser um bom profissional atuante 

na educação e na área de formação. No decorrer do tempo a exigência de capacitação, 

qualificação profissional e pessoal no quesito da pesquisa perpassa o aprimoramento de 

conhecimentos e se tornam prementes frente as necessidades da academia, nesse processo esta 

a inserção em mestrado e doutorado. 

Em busca dessa capacitação ao ingressar no programa de mestrado em Psicologia foi 

o caminho encontrado para responder as ideias de pesquisa frente às especificadas para a 

enfermagem e as questões do cuidado. 

Cabe dizer que foram encontradas algumas dificuldades no decorrer das disciplinas, 

pela diferença na formação em enfermagem, pela diversidade de leituras e conhecimentos 

exigidos e certo atrevimento em realizar mestrado na área de Psicologia no Programa da 

UCDB Campo Grande/MS.  

 Possibilitando desta forma, rever conceitos, concepções
1
 e reavaliar o papel de 

docente e buscar novas expectativas no desenvolvimento de habilidades e competências para 

ser pesquisador. Acreditando que o trabalho do pesquisador percorre na busca por resultados a 

fim de responder as indagações da pesquisa, percebi que uma parte da trajetória profissional 

na área da saúde esteve muito ligada à prática do ofício do “cuidar” do que na prática da arte 

da escrita, assim como da pesquisa científica.  

             Compreendendo que a pesquisa para a carreira acadêmica se torna uma necessidade e, 

de acordo com Silva (1996, p. 340), a pesquisa para a enfermagem “[...] é uma ferramenta 

para se fortalecer enquanto ciência e melhorar a qualidade de vida do homem”. Em busca 

desta compreensão, e da importância da pesquisa enquanto ciência para a minha formação 

como docente na área de saúde, que a concretização deste mestrado se torna importante. 

                                                 
1
  Por conceito entende-se formulação de uma idéia; por palavras; definição. Pensamento, idéia. E por 

concepção entende-se ato ou efeito de conceber, gerar ou de formar idéias. FERREIRA, 1993, p. 135. 

 



 

Os caminhos na formação de uma pessoa vêm de um tempo particular, juntamente 

com as experiências sociais vivenciadas e, tudo faz parte de um processo de crescimento, as 

lembranças, memórias da infância sempre recheadas de sabores, cheiros, convívio em família 

com amigos, vizinhos, as brincadeiras na rua, na pracinha, no parquinho, as indecisões do 

adolescer, mesclado entre as ideias de sonhos, fantasias profissionais e de formação no lugar 

onde estamos em cada momento.  

 Ao percorrer os caminhos da vida, inicia-se minha educação formal e/ou escolar, aos 

sete anos, passando por escolas fundamentadas com o ensino religioso católico e grupo 

escolar. A escolha da profissão surgiu de um curso técnico em enfermagem e a formação em 

bacharelado e licenciatura em Enfermagem e Obstetrícia ocorreu no ano de 1988. 

Após a conclusão do curso de enfermagem, as oportunidades de trabalho surgiram e 

naturalmente com avanços na carreira, as atividades na área de saúde estavam vinculadas aos 

serviços de enfermagem hospitalar e em Secretaria de Saúde. 

 Ao trabalhar na Secretaria de Saúde, na Unidade Básica de Saúde do município de 

Coronel Barros, no Rio Grande do Sul, as ações e programas estabelecidos em saúde fizeram 

a aproximação com outras Secretarias e serviços oferecidos no Município. Aliado a essa 

prática e experiências profissionais na secretaria de saúde, e estando na coordenação/chefia do 

serviço de enfermagem no Hospital do referido Município que surge a necessidade de pensar 

e repensar a questão de cuidados com os usuários do Sistema de Saúde, pois é a enfermagem 

que acolhe e realiza os procedimentos necessários no processo de saúde-doença e na 

hospitalização desses usuários. 

Cabe aqui a consideração de outra vivência profissional na área de educação, que se 

consolidou em outra atividade profissional, e surge a criação de uma creche na cidade de Ijuí, 

no Rio Grande do Sul, visto que essas atividades também relaciona-se com o cuidado porem 

voltado a crianças de zero a seis anos e na integralidade e indissociabilidade com a educação 

das crianças e suas famílias. 

 Com o desejo de sempre continuar buscando conhecimento e qualificação e seguir 

estudando, apareceu à oportunidade de realizar a Especialização na área de Administração 

Hospitalar, que acarretou nova perspectiva de trabalho.  Cita-se a proposta de educação no 

curso de Enfermagem na Unijuí - Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 

para desenvolver atividades no Curso de Enfermagem como professora de aulas práticas na 



 

rede hospitalar do Município, com acompanhamento dos alunos no laboratório de semiologia, 

semiotécnica e sala de aula. 

Durante este período, chegou à Universidade uma carta convidando os interessados à 

vaga de professor em enfermagem na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, a meu ver, um lugar “distante”, que 

instigava a quem estivesse disposto a encarar esse desafio as novas oportunidades de trabalho 

na consolidação da UEMS e no Curso de Enfermagem, considerando que até então no estado 

do Mato Grosso do Sul  existam dois curso de enfermagem  um no qual estaria inserida e o 

outro era na UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na cidade de Campo 

Grande. 

 No ano de 1999, aceitei o desafio e me estabeleci em Dourados, começando as 

atividades docentes na Universidade Estadual com atuação inicial na disciplina de Clínica 

Médica e posteriormente passando para Enfermagem Pediátrica que, estou até hoje, 

trabalhando como docente nos conteúdos: Saúde da Criança e Adolescente I e II, assim como, 

o conteúdo complementar: Atuação da Enfermagem em Centros de Educação Infantil e Saúde 

Escolar.  

Nessa trajetória com o trabalho na enfermagem pediátrica na Universidade Estadual 

e aproximações com outros profissionais e professores relatando experiências profissionais, 

que surge a aproximação com as temáticas relacionadas com a população indígena, haja visto 

a e a peculiaridade da região quanto à população indígena, a aproximação significativa das 

aldeias Jaguapirú e Bororó com a zona urbana. 

A construção da identidade profissional na docência da UEMS- Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul no curso de Enfermagem no Município de Dourados 

entrelaça com a construção profissional na Enfermagem entre a assistência em saúde coletiva 

no quesito de prevenção, promoção em saúde e a assistência hospitalar no processo de 

cura/tratamento de enfermidade. As profissões da área de saúde têm entre seus pressupostos o 

ato de cuidar. 

 A Enfermagem assenhoreou-se definitivamente sobre o cuidar como um dos pilares 

de sua profissão, pela apropriação das práticas de cuidados no decorrer da história, ressalta-se 

que é uma qualificação em cuidados prestados e a intermediação com serviços para as 



 

pessoas. Portanto o diferencial de cuidar de indígenas vem como uma diversidade, pois o 

cuidado transcultural é necessário para compreender como a Enfermagem faz suas práticas. 

Observa-se que os cuidados com o ser humano convergem com a perpetuação da 

espécie e continuidade da vida das pessoas em um complexo social. Em um sentido original o 

cuidado não tem uma ligação exclusiva com um oficio ou profissão, mas com a prática direta 

na atenção à saúde e processo de cura das doenças.  

Refletindo sobre alguns caminhos históricos desse cuidar e a relação com as 

profissões que a Enfermagem surge como um sinônimo de cuidar de seres humanos. A 

construção da enfermagem como profissão foi se delineando no decorrer das construções da 

sociedade e os meios que ela dispunha de curar/cuidar as doenças emergentes de cada tempo.  

Para manter a vida  é preciso atender diversas áreas, entre essas: alimentação, abrigo, água, 

saneamento básico entre outros, e na área de saúde atenção diferenciada, quer seja  na atenção 

básica ou hospitalar.  

O delineamento da enfermagem como profissão e a relação com o cuidar e suas 

práticas nas sociedades interliga com a história dos hospitais e o processo de higienização da 

humanidade. Quando pensamos em atendimento hospitalar sobressai à memória de que esses 

são do meio social urbano, supondo-se antecipadamente que é de domínio da enfermagem e 

medicina esse campo de atuação. 

Uma das peculiaridades no município de Dourados ao referendar a atenção a saúde 

indígena é pela existência de um Hospital em terras contiguas com a instituição mantenedora 

Missão Evangélica Caiuá.  

                Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no censo 

de 2010, consta que o estado de Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população 

indígena do Brasil, com 73.295 autodeclaradas. (BRASIL. IBGE,2010). 

            O Município de Dourados, a segunda maior cidade sul-mato-grossense concentra a 

maior parte dos indígenas do Estado. Segundo Isaías Duarte, responsável pelo Pólo Base de 

Dourados da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), são 13.313 indígenas vivendo no 

município. Para este cálculo foram computados habitantes das aldeias, Bororó, Jaguapiru e 

Panambizinho, além da Panambi, localizada no município de Douradina, mas que pertence ao 

Pólo local. (BRASIL. IBGE,2010). 



 

               Nas informações da Funasa (2002), para uma efetiva concretização da Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas vem junto com uma solicitação para 

adoção de um modelo complementar e diferenciado de organização dos serviços  cujas 

especificidades tenham um olhar voltados para a proteção, promoção e recuperação da saúde, 

que garanta aos índios o exercício de sua cidadania e que  seja estabelecida uma rede de 

serviços de atenção básica em  terras indígenas, buscando a superação de deficiências na 

cobertura, acesso e aceitabilidade do Sistema Único de Saúde. 

               Ao organizar a rede de atenção, é fator preponderante as condições de adequação ao 

sistema com os princípios e diretrizes do SUS (descentralização, universalidade, equidade, 

participação comunitária e controle social), obviamente considerando as especificidades 

epidemiologias, culturais e entendimento ocidental nos modos de fazer saúde e organizar 

serviços de atenção básica. 

               Culturalmente devemos observar que para muitos povos indígenas, quando as 

crianças desenvolvem um processo de doenças essa é causada por crenças, cita-se entre elas 

como justificativa e os porquês em uma relação parental  os pais fazem a ruptura de  algum 

tabu, regra social,  alimentação do casal,  comportamento sexual, ou com o trabalho dos pais, 

reduzindo as defesas e aumentando os riscos de ficar doente.  

              Com as crianças pequenas ou um pouco maiores até o inicio da adolescência surge a 

explicação indireta para compreender o aspecto cultural das doenças assim descritas com os 

“espíritos brincalhões, espíritos que entram no corpo da criança, se materializam na forma de 

dentes de macaco ou espinhos e que machucam determinados órgãos ou partes do corpo”. 

(YAMANOTO,SBP, 2004, p. 14/15) 

             Conforme o órgão atingido aparece determinada afecção, exemplificando se for ao 

ouvido levando a uma otite, ou na barriga, levando à diarreia, ou podem se localizar em várias 

outras partes do corpo, dependendo da sintomatologia da criança. Existem ainda os casos mais 

graves, de crianças que, de repente, apresentam uma evolução clínica muito severa, brusca, 

que pode ser atribuída a uma feitiçaria. Ou seja, aquele estado de doença foi provocado 

deliberadamente por um feiticeiro que deverá ser descoberto e morto (BRASIL/FUNASA, 

2004). 

Ao iniciar o contato com os povos não indígenas ocorre a introdução de outras 

doenças as quais os povos indígenas não possui defesas naturais pois são especificas dos não 

indígenas. Como exemplo a malária, sarampo, varicela e a tuberculose para as quais a 

medicina indígena nativa não possui alternativas de cura. Estas  chamadas novas doenças, 



 

classificadas como doenças “de branco”, necessitam de ampliar  a aplicação dos recursos da 

medicina ocidental pois  passam a ser uma necessidade de sobrevivência, tratamento e 

possível cura. 

Partindo dessas considerações e conhecimentos sobre a população indígena no Mato 

Grosso do Sul e especificamente em terras no município de Dourados na aproximação 

temática com o “cuidar” na enfermagem que a ideação da pesquisa foi delineando no decorrer 

e desenvolvimento do mestrado e nas orientações dos professores e professora orientadora. 

Nesses diálogos entre os campos do conhecimento que acontece a inter-relação da 

profissão de enfermagem com outras áreas de conhecimento possibilitando pesquisar e 

trabalhar com o cuidado em várias circunstâncias da vida seja nas atividades no âmbito 

hospital, e nas Unidades Básicas de Saúde, em serviços de atendimento de 

urgência/emergência, consultorias ou as atividades de educação, na formação de equipe de 

enfermagem de nível médio, auxiliares e técnicos, seja na formação de outros profissionais de 

enfermagem ou de colaboração interdisciplinar em outras áreas de formação como pedagogia, 

biologia e turismo. Importante dizer que o processo de educação e da educação em saúde é 

fundamental para a interdisciplinaridade profissional. 

De maneira que ao ampliar a atuação na área de enfermagem, resultantes de 

pesquisas, projetos de extensão, atividades de ensino, orientação de trabalho de conclusão de 

curso, as quais buscam conhecimento na diversidade situacional de saúde e doença com as 

implicações sociais, culturais com o sistema de saúde vigente no Brasil e utilizam recursos 

metodológicos específicos.  Dentre esse a pesquisa qualitativa, começa a delinear caminhos 

próprios na área de enfermagem e saúde, e pelas palavras de Horta (1979 p. 3) enfermagem é 

“[...] gente que cuida de gente [...]”, possibilitando o entendimento do papel social da 

enfermagem e dessa maneira um dos caminhos de materializar a pesquisa e suas formas  

metodológicas de fazer pesquisas na área. 

O cuidado quando priorizado na saúde e na educação em saúde deveria ser entendido 

como um complexo de ações, planejada e direcionadas com teor educativo, sendo que, esta 

ação possibilita que o cuidado não pode ser compreendido como uma soma de fatores de 

risco, biológicos, físicos e químicos. E sim, deve passar pela complexidade de uma construção 

histórica do ser, cultural e social, que se relaciona com o meio, que possui diferentes modos 

de vida. Cabe lembrar que esse modo de proceder com saúde não deveria ficar restrito a uma 

faixa etária, mas o cuidar de si, dos outros, das atividades e procedimentos em cuidados no 

contexto da instituição com uma visão de promoção de qualidade de vida, atendendo os 



 

pressupostos do SUS ( equidade, integralidade, universalidade) e o processo de hospitalização 

na  cura de agravos em saúde. 

Essa dissertação esta construída em capítulos que pontuam o conhecimento e a 

metodologia aplicada para conhecer um pouco mais do cuidar de pessoas e sua compreensão 

no processo de hospitalização, delimitado com populações especificas que nessa pesquisa é a 

enfermagem  que cuida dos indígenas no hospital.  

Inicialmente será tracejados caminhos históricos do cuidado, e as perspectiva de 

cuidados transcultural. No seguinte a construção de uma profissão e a teoria de enfermagem – 

Cuidado Transcultural, criada por Madeleine Leininger para atender as peculiaridades do 

cuidar de populações especificas em processo de hospitalização. Faz-se necessário a tracejar a 

historia dos hospitais e a criação da Missão Caiuá em Dourados para a compreensão da 

interposição na atenção a saúde indígena.  

Sequencialmente elencar objetivos, caminhos metodológicos aplicada, a discussão de 

resultados obtidos e as considerações sobre os dados que se espera obter a compreensão de 

como se faz o diário de cuidados com essa população na dureza do processo de 

hospitalização. 

Acredito na relevância dessa pesquisa, pois ela possibilita outro olhar sobre a 

interface do cuidado. Não tendo a pretensão de mudar estruturas curriculares de formação na 

área de saúde, mas sim de sinalizar novos caminhos sobre a formação de profissionais, suas 

possibilidades em educação continuada, e neste caminho ser um facilitador no 

desenvolvimento de habilidades e competências do profissional enfermeiro e sua interação 

social no cuidado transcultural. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Caminhos históricos do cuidar e cuidados 

 

Ao principiar a vida humana os cuidados, zelo pela vida, o tomar conta, é entendido 

como um ato de vida que tem como uma das finalidades assegurar a manutenção e a 

continuidade da existência.  

No ato de cuidar o ser humano permite um acompanhamento pluridimensional em 

direção e extensão da pessoa humana, assim como sua integralidade contextual cotidiana pois 

a pessoa esta no limite e  vulnerabilidade, quando acontece  alguma doença.  

As referencias bibliográficas em história e antropologia faz descrições sobre a 

história da humanidade, enquanto constituição do homem, sua formação e criação social estão 

em permanente construção, desconstrução e reconstrução, nessa constante reelaboração do 

sujeito o ato de cuidar sempre existiu. 

 Quando o homem faz seus questionamentos sobre suas origens, como tudo começa 

no mundo, na sequência para onde a humanidade caminha, vem sempre uma alusão sobre os 

acontecimentos passados, como esses persistem e como vai perdurar a continuidade da raça 

humana que foi gerada, pelo cuidado que se tem com o outro.  

As referencias históricas sobre o cuidar e cuidados estão relacionadas a questão de 

gênero, os estudo mostram que os papeis de homem e mulher na sociedade foram se 

estabelecendo e no caso das mulheres pelo ato de procriar, amamentar,  atividades familiares 

e domésticas e suas praticas que essas foram definidas como femininas.  

Santos (2003) destaca que o entendimento dessas atividades das mulheres de uma 

forma quase universal entre diversos clãs, tribos e civilizações, ao longo da história os 

cuidados com o parto ficavam a cargo das mulheres. A semelhança dos animais, “a mulher 

lambia sua cria, nutria e protegia; entre essas práticas esta a de higienizar, alimentar, tocar, 

cheirar e gestos rudimentares de afago”.( Dibai,2005,pg 62.) 

Dessa forma, percebe-se como o conhecimento das práticas de cuidados, de tomar 

conta, o cuidar, como um ato de vida cuja finalidade é assegurar a manutenção e a 

continuidade da existência, foi se tornando uma prerrogativa na existência do ser humano 



 

observando a relação de quando surgiram as práticas de cuidados na humanidade, que 

interesse a demoveram, e como foi transmitido. 

O caminho da história de cuidados entrelaça com os caminhos de conhecimentos que 

o homem buscava na proteção a saúde e na medicina. Portanto em alguns períodos da história 

se tem relatos e documentos de como esse homem atendia e cuidava da espécie humana. 

No período Pré-Cristão, afirma Rossi,1991,  “as moléstias eram como um castigo das 

divindades, e a cura era responsabilidade dos sacerdotes e feiticeiros”. (ROSSI,1991p. 14)   

O povo egípcio deixou os documentos mais antigos sobre medicina, com descrição 

de doenças, operações e drogas que poderiam ser usadas. Documentos datados do século - VI 

a.C.¹, na Índia relatam que já realizavam alguns procedimentos: suturas, amputações, 

trepanações e corrigiam fraturas e, que os primórdios de hospitais já eram usados no controle 

de doenças e cuidados com pessoas.  

Afirma Geovanini,(1995), que na palestina tem relatos de que Moisés, já prescrevia e 

orientava sobre higiene, sinais e sintomas nos doentes, diagnósticos baseados em 

conhecimento de observação empírica, ensinava sobre cuidados com desinfecção, necessidade 

de afastamento de objetivos contaminados, importância de sepultamento de cadáveres para 

não contaminar o ambiente, incluía nesse item a hospedagem de doentes que deveriam ser 

segregados de outras pessoas.   

Os doentes chineses eram cuidados por sacerdotes que igualmente respondiam pela 

cura das doenças. Esses têm descrição de algumas doenças como: varíola e sífilis, relatos de  

tratamento para anemias, verminoses, incluíam o uso de mercúrio para doenças de pele, 

usavam ópio como anestésico, já utilizavam de isolamentos e casas de repouso para os 

doentes.  

Já na era do cristianismo há uma revolução social positiva, em nome da caridade os 

pobres e enfermos eram objetos de cuidados especiais por parte da igreja. Assim, houve uma 

profunda modificação na assistência aos doentes e os enfermos eram recolhidos às diaconias
2
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¹ A.C. antes de Cristo.
 

Diaconias: na Igreja ocidental, clérigo que tem a segunda das três maiores ordens sagradas, aquela imediatamente inferior à 

de sacerdote, e cuja função é assistir um sacerdote ou bispo, pregar, batizar e distribuir a comunhão. lat.ecl. diacònus,i 

'ministro sagrado da segunda ordem', do gr. diákonos,ou 'servidor, diácono'.Disponivel em: www. dicionariohouaiss, com. 

br/domínio público. Acesso em: dezembro 2014.
 



 

que eram casas que abrigavam os cléricos e as pessoas que em algum momento estavam 

necessitando de auxilio, ou aos hospitais organizados para assistência a todo tipo de 

necessitados. As práticas de saúde estão intimamente ligadas ao processo de evolução do ser 

humano. Inicialmente realizada de forma instintiva pelo povo nômade era somente pela 

garantia de manutenção e sobrevivência do homem.  Função esta primária e primordial das 

mulheres, as práticas mágico-sacerdotais, onde a relação com a mística religiosa era forte e 

também aplicada pelos sacerdotes nos templos, esta fase corresponde a um período 

denominado de empirismo em relação aos cuidadas com saúde e realização de partos. 

 Segundo Geovanini,1995, outro momento das práticas do cuidado é denominado de 

o alvorecer da ciência e tem relação com o surgimento da filosofia e o progresso da ciência. 

Inicia-se no século V a.C. e entende até os primeiros séculos da Era Cristã, baseada na 

experiência, conhecimento da natureza, raciocino lógico (causa e efeito), especulação 

filosófica, conhecido como período hipocrático que propunha uma nova concepção em saúde 

dissociada da mística, sacerdotes, usando método indutivo, da inspeção e da observação.  

No período medieval as praticas em saúde eram ainda relacionadas ao cristianismo. 

Após o período monástico a evolução prática da saúde no movimento renascentista e reforma 

protestante, corresponde ao período que vai do final do século XIII ao início do século XVI 

tem a retomada da ciência, o progresso social e intelectual da Renascença e a evolução das 

universidades. Pela evolução da humanidade na sociedade capitalista, a área de saúde se 

profissionaliza e desenvolve uma nova era de cuidados e cura.  

Os avanços na medicina e áreas subjacentes, reorganização de instituições 

hospitalares, disciplinarização de conhecimentos, trouxe poucas mudanças 

nas condições de salubridade, devido principalmente à predominância de 

doenças infectocontagiosas e à falta de pessoas preparadas para cuidar dos 

doentes. As condições socioeconômicas determinavam o tipo de cuidados e 

tratamento recebido pelos doentes (Calisto, 2008, p.57/ COREN-SP) 

Considera-se que os conceitos e concepções sobre o cuidado, o cuidar mencionados 

até aqui sempre estiveram presentes na história da humanidade, pois, desde que existe vida os 

cuidados fazem parte dela, o tomar conta é um ato de vida e finalidade primordial da 

manutenção e continuidade da espécie humana.  De forma que, uma das origens do termo 

cuidar vem do latim “cogitare”, cujo significado “[...] é cogitar, imaginar, pensar, ter atenção 

com, ter preocupação por alguém” (BOFF, 2000, p. 58).   

                                                                                                                                                         
 



 

Portanto o cuidar não é tão somente e apenas entendido como um ato. Torna-se uma 

atitude relacional e de interação social. Abrange mais que um momento de atenção, zelo e 

desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento 

afetivo com a pessoa que está sendo cuidada (COLLIÉRE, 1979.)   

Autores como Ide CAC, definem o cuidar como: 

Como a primazia de uma prática fundamentada, sistematizada, com 

capacidade de auto-dirigir-se. Sua plenitude vem representada por ações 

presentes em todos os momentos do ciclo vital, nas distintas manifestações do 

processo de adoecimento, interagindo com o ser humano em suas diferentes 

dimensões, incluindo a esfera psicossocial e espiritual. Domenico EBL (2001, 

p. 54). 

Já para Leopardi (2006, p. 32) o ato de cuidar deve igualmente ser: 

Compreendido como uma arte, pois é um exercício que se constrói pela 

proximidade entre o desejo de cuidar e a técnica aprendida, segundo o 

paradigma no qual se acredita, para que possa ser realizado com base na ética, 

sem mitos ou dogmas, identificando valores e princípios a serem reafirmados 

pelo profissional. 

Para Waldow (1999, p. 23), o cuidado humano é percebido como “[...] embutido em 

valores de defesa da vida [...]”, os quais, independentemente do enfoque, “[...] priorizam a 

paz, a liberdade, o respeito e o amor, entre outros aspectos. O cuidar não é tão somente um 

ato, uma atitude, abrange muito mais que apenas um momento de atenção, zelo e desvelo 

[...]”. Para quem esta cuidando esse tem o entendimento como uma representação, uma 

atitude de ocupar-se com o outro, a preocupação, que gera uma responsabilidade e um 

envolvimento afetivo com a pessoa que está sendo cuidada.  

Outra consideração de Leopardi (2006, p. 26):  

[...] o cuidar deve ser compreendido como uma arte é um exercício que se 

constrói na aproximação entre necessidade e desejo de cuidar e aplicação de 

técnicas especializadas que são aprendidas e adquirem o conhecimento de 

diversas áreas segundo o paradigma preconizado. 

A sua prática se fundamenta igualmente respaldado na ética, promovendo ausência 

de mitos ou dogmas, buscando identidade de valores, princípios para serem confirmados na 

adequação de prestação de cuidados. 

 Segundo Waldow (1999), o cuidado passa a ser entendido como um fenômeno 

existencial, relacional e contextual, afirma que: 



 

 [...] é existencial, porque faz parte do ser, que é dotado de racionalidade, 

cognição, intuição e espiritualidade, portanto, de sensibilidade e sentimentos. 

É Relacional, porque só ocorre em relação ao outro, pela convivência. E é 

contextual, pois presumem variações, intensidades, diferenças em suas 

maneiras e formas expressivas de cuidar, de acordo com o meio em que se 

realiza. (p. 34). 

O indivíduo que executa e presta cuidados assume uma responsabilidade com a 

humanidade, contribui para a manutenção e perpetuação dela, e na prática do cuidado é 

necessário um ambiente acolhedor, em que as relações entre cuidar e afetividade possam ser 

desenvolvidas e permanecer como peculiaridade do ser humano. 

O cuidado está muito relacionado com a relação amorosa, no âmbito da criação, é 

pelo cuidado que se entrelaça o envolvimento social e afetivo com o outro e as relações 

sociais bem como as preocupações com a vida e meio ambiente.  

O cuidado é mais que tudo isso, é a atitude que antecede os demais atos e os 

possibilita, sejam os atos da vontade, sejam os da inteligência. O homem nasce e necessita de 

cuidados, de afetividade por toda vida. 

Pelas palavras de Boff (2012, p. 23), “[...] os cuidados são construtivos e não 

irresponsáveis e deletérios.” Com base e razão nesta afirmação que filósofos como Martin 

Heidegger, consideram o cuidado a “[...] verdadeira essência do humano, naturalmente é 

impregnado e constituído de cuidado essencial.” 

As práticas de higienizar e alimentar foram introduzidas junto com as forma de 

comportamentos no tocar as pessoas, caracterizar os cheiros e com isso desenvolver gestos 

rudimentares de afago. Assim, podemos dizer que o cuidar se expresse de duas formas, 

primeiro como forma de sobrevivência aliada à capacidade de raciocínio de usar a 

comunicação (linguagem) e segundo como forma de expressar o cuidado com a demonstração 

de afeto e interesse pelo outro, ficando mais evidente com as mulheres.  

Ressalta Durant (1954, p. 45), que os primeiros seres a “praticar a medicina” foram 

as mulheres. Consideradas como enfermeiras naturais de seus homens e crianças, realizavam 

os partos e ainda cuidava o solo e realizavam a atividade agrícola. Tais experiências 

possibilitaram a elas conhecimentos das plantas, frutos, raízes e sementes, desenvolvendo a 



 

arte da medicina, distinta da mágica dos religiosos e Shamans
3
. Foi à mulher quem tratou o 

sentido de cuidar e medicar. 

Da mesma maneira Colliere (2003) partilha da ideia que as mulheres eram associadas 

às práticas de farmacologia, ao preparo de medicamentos caseiros, das práticas de cuidados 

relacionados com as funções reprodutivas, além de também desempenhar cuidados aos 

incapacitados e idosos, se dedicando a educação dos filhos e manutenção da casa como o 

preparo de alimentos.  

Através do cuidaras mulheres expressam uma forma de relação com o mundo. As 

atividades “entendidas como das mulheres” que é tomar conta, cuidar, tratar, correspondem a 

uma garantia sobre manutenção das funções vitais do nascimento a morte.  

Como a característica do cuidar faz parte de um modo de sobrevivência, a 

humanidade demonstra que evoluiu quanto às exigências diárias havendo uma necessária 

sofisticação pela qualidade de serviços e o desenvolvimento de habilidades para aplicar os 

cuidados.  

No cuidado humano transparece ser necessário um ambiente, infraestrutura e fatores 

ideológicos e culturais na forma de ser da população, o cuidado é manifesto em uma atitude 

ética onde os direitos e deveres são percebidos e reconhecidos pelos outros. 

Para concretização do cuidado humano existe um compromisso, uma 

responsabilidade em estar no mundo, que não é apenas para fazer aquilo que satisfaz, mas 

ajuda a construir uma sociedade com base em princípios morais, sendo vital no momento 

atual. Observando que entre as profissões de saúde, o cuidado e percebido como uma 

condição humana primordial que deveria se constituir em um imperativo moral e ético, pois, 

esta e uma das formas que a área de enfermagem estabelece uma relação intrínseca com o 

cuidado. O cuidado nasce de um interesse, de uma responsabilidade, uma preocupação, um 

afeto, e geralmente fica implícito o maternar e cuidar, que refletem em ajudar a crescer.  

Pollock (1991) considera o cuidado como um processo interativo e descreve três 

dimensões no cuidado, são esses: o pessoal, o social e o profissional.  

O cuidado pessoal (privado) no que tange a saúde de outras pessoas consiste 

em um relacionamento mais íntimo envolvendo família e amigos. O cuidado 

social (público) inclui o cuidado de estranhos e não se caracteriza por um 
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 Shamans: líder religioso da cultura (indígena) que domina conhecimento sobre a cura através das plantas.  



 

relacionamento tão intenso e íntimo como o pessoal. O cuidado profissional, 

por sua vez, implica em responsabilidade, por parte da cuidadora em usar 

conhecimentos e habilidades no sentido de ajudar a pessoa que necessita do 

cuidado, com intensidade variável de envolvimento. (Pollock, 1991,p. 24) 

Partindo dessas considerações sobre o cuidado esse pode ser entendido como um 

produto de interações sociais com dimensões múltiplas e vai sempre requisitar um 

posicionamento  e uma especificidade de quem cuida e quem é cuidado. 

Segundo Torralba (2009) o ato de cuidar de pessoas em situações de agravo em saúde 

é a essência da E enfermagem, difere de cuidar de outro ser vivo, tem uma diferença 

qualitativa. 

Cuidar de um ser humano em seu sofrimento, em sua dor, ou em seu 

processo de morte não é exercício automático nem pode ser, em hipótese 

alguma uma sucessão premeditada de atos, fundamentalmente, trata-se de 

uma arte que abarca uma profunda sabedoria antropológica, ética e estética. 

Refletir sobre os critérios e razões do acompanhamento nos parece crucial 

para o desenvolvimento pleno da enfermagem em sua excelência no campo 

das ciências da saúde. (pg 20). 

Collière (apud Waldow, 1999), defende que a prática de cuidados corresponde ao 

prolongamento de uma função social elaborada em torno da fecundidade. O cuidado é 

considerado essencial para o desenvolvimento e a realização do ser humano, em uma 

perspectiva humanitária. Trás a representação de uma atitude de ocupação, preocupação, 

responsabilização e envolvimento afetivo com a pessoa que está sendo cuidada. 

O cuidar deve necessariamente e também ser compreendido como uma arte, pois é um 

exercício que se constrói pela proximidade entre o desejo de cuidar e as técnicas 

especializadas e aprendidas com o conhecimento de diversas áreas segundo o paradigma que 

se acredita, para que possa ser realizado. 

Nas considerações de Boff (2012), o cuidado passa a ser entendido como um 

fenômeno existencial, relacional e contextual. Existencial, porque faz parte do ser, que é 

dotado de racionalidade, cognição, intuição e espiritualidade, portanto, de sensibilidade e 

sentimentos. Relacional, porque só ocorre em relação ao outro, pela convivência. E 

contextual, pois presume variações, intensidades, diferenças em suas maneiras e formas 

expressivas de cuidar, de acordo com o meio em que se realiza. 

O individuo que executa e presta cuidados assume uma responsabilidade, torna-se 

responsável por contribuir para a manutenção e perpetuação da espécie humana. Para tanto, é 



 

sempre necessário criar um ambiente acolhedor, em que as relações de cuidado sejam 

cultivadas. 

O cuidado é uma relação amorosa para com a realidade, pois pelo cuidado 

permanecemos envolvidos com o contexto e perpetuamos nosso interesse e preocupações com 

a vida, existência seres humanos e globalização e meio ambiente. 

Mas o cuidado é mais que tudo isso. Ele é a atitude que antecede a todos os demais 

atos e os possibilita, seja os atos da vontade, seja os da inteligência. Eles somente são 

humanos se nascerem do cuidado e são acompanhados pelo cuidado. Então, são construtivos e 

não irresponsáveis e deletérios. É por essa razão que filósofos como Martin Heidegger, (2012, 

apud, Boff, 2008, pg 57) consideram o cuidado a verdadeira essência do humano. Ele 

naturalmente é impregnado de cuidado essencial.  

Na referencia de Martin Heidegger (1886-1976) na obra Ser e Tempo, “do ponto de 

vista existencial, o cuidado se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser humano, o 

que sempre significa dizer que ele se acha em toda atitude e situação de fato”, pois o cuidado 

esta na raiz do homem, antes de qualquer coisa e por isso o cuidado deve ser entendido como 

um fenômeno ontológico, existencial básico, um fenômeno que possibilita a existência 

humana enquanto humana. 

Heidegger (2012) apud Boff (2008), desenvolveu a ideia de que o cuidado é o modo 

de ser primeiro de todo ser humano em sua relação para com o mundo, e não somente uma 

orientação particular da alma, é um existencial, um pertencimento a natureza do ser humano.  

Boff (2012) descreve como uma estrutura de base o ser cuidado e sentir o impulso de 

cuidar, compondo a energia frontal e seminal no tempo e espaço, como uma atitude amorosa, 

acolhedora e envolvente entrelaçando com a relação de cuidar e ser cuidado. Observa-se outra 

acepção como preocupação, apreensão, receio de que algo ameaçador possa advir a vida 

humana.  

Quando falamos sobre a questão de cuidados as primeiras ideias são considerações 

sobre quando iniciaram as práticas de cuidados na humanidade? Quais os interesses que a 

demoveram? Mesmo entre as outras espécies de animais o cuidado pode ser percebido como 

uma prática comum na perpetuação da vida.  

Ao refletir sobre as noções de cuidados hoje, esse deve ser entendido em um sistema 

de saúde em níveis de atenção como mais do que um simples procedimento técnico, mas 

como uma ação integral que abrange significados, sentidos, direcionados a atenção de saúde 

que compreendem como um direito de ser, perpassa pelo tratar, respeitar e acolher, atender o 



 

ser humano em seu sofrimento implicado no processo de doença e cura, e um olhar perante 

sua fragilidade social. (Luz, 2004). 

Varias civilizações e as suas realizações foram destaque e deixaram um legado sem 

precedentes na construção de conhecimentos, artes, ciências, suas habilidades e peculiaridades 

na aplicação e desenvolvimento em espécies de cuidados.  

As práticas de higienizar, alimentar no sentido da sobrevivência são inseridos 

conjuntamente com o ato de tocar, cheirar , foram sendo adequadas na forma de desenvolver 

gestual de acarinhar.  

Na informalidade o cuidar se expressa de dois modos: primeira como forma de 

sobrevivência aliada com capacidade de raciocínio, de usar a comunicação (linguagem); e 

segunda como maneira de expressar o cuidado, demonstração de afeto e interesse que fica 

mais evidente com as mulheres; decurso de evolução as expressões e formas de cuidar vêm se 

modificando de acordo com as transformações da sociedade. 

Foi a mulher quem tratou o sentido de cuidar e medicar ( Durant, 1954); Colliere 

(2003) partilha desta ideia onde as mulheres eram associadas as práticas de farmacologia, ao 

preparo de medicamentos caseiros, além das práticas de cuidados, relacionadas com as 

funções reprodutivas, cabiam também desempenhar cuidados aos incapacitados e idosos, 

dedicando-se a educação do filhos e manutenção da casa e preparo de alimentos.  

As atividades realizadas pelas mulheres, como tomar conta, cuidar, tratar esta  

intimamente ligado ao garantir as funções vitais do nascimento à morte. Permitindo através de 

esses atos introduzirem sua forma de relacionamento com o mundo em sua complexidade 

social. 

Nas considerações de Boff (2012) o ser-para-a-morte, o sentido que se dá para a morte 

esta em contrapartida o sentido da vida. Sempre seremos mortais, e cuidar da morte é uma lei 

da vida, faz parte cíclica da existência. No fundo, “trata-se de aceitara lei universal da 

entropia que responde pelo desgaste natural de todas as coisas e que, no termo, inclui a 

morte.” 

                      Como sintetiza Norbert Elias na sua obra A Solidão dos Moribundos (2001)  

A vida na sociedade medieval era mais curta; os perigos, menos 

controláveis; a morte, muitas vezes mais dolorosa; o sentido da culpa e o 

medo da punição depois da morte, a doutrina oficial. Porém, em todos os 

casos, a participação dos outros na morte de um indivíduo era muito mais 



 

comum. Hoje sabemos como aliviar as dores da morte em alguns casos; 

angustias de culpa são mais plenamente recalcadas e talvez dominadas (...). 

Mas o envolvimento dos outros na morte de um indivíduo diminuiu. (pg 84) 
 

As considerações de Elias sobre este processo de afastamento dos moribundos “para 

os bastidores da vida social” (Elias, 2001 p. 31) reflete que a chamada medicalização da vida, 

com a crescente incorporação tecnológica à medicina permitiu de uma certa maneira 

estabilizar algumas doenças terminais, e também os indivíduos (doentes) que podem ser 

mantidos com uma variedade de meios artificiais vida durante longos períodos. 

Considerando a ideia de caracterizar o cuidar como um modo de sobrevivência, a 

humanidade demonstra essa forma de cuidado, na atualidade bastante e mais exigente e 

sofisticada.  

Na manifestação do cuidado humano transparece ser necessário um ambiente, 

infraestrutura e fatores ideológicos e culturais na forma de ser da população, pois o cuidado é 

manifesto em uma atitude ética onde os direitos e deveres são percebidos e reconhecidos 

pelos outros. 

Para concretização do cuidado humano existe um compromisso, uma responsabilidade 

em estar no mundo, que não é apenas para fazer aquilo que satisfaz, mas ajuda a construir 

uma sociedade com base em princípios morais, sendo vital no momento atual, observando que 

entre as profissões de saúde, o cuidado como uma condição humana deveria constituir um 

imperativo moral; a área de enfermagem e a relação intrínseca com o cuidado. 

 O cuidado nasce de um interesse, de uma responsabilidade, uma preocupação, um 

afeto, e geralmente fica implícito o maternar e cuidar que reflete em ajudar a crescer. 

POLLOCK (1991) considera o cuidado como um processo interativo e descreve três 

dimensões no cuidado, pessoal social e profissional. O cuidado pessoal (privado) no que tange 

a saúde de outras pessoas consiste em um relacionamento mais intimo envolvendo família e 

amigos.  

O cuidado social (público) inclui o cuidado de estranhos e não se caracteriza por um 

relacionamento tão intenso e intimo como o pessoal. O cuidado profissional, por sua vez, 

implica em responsabilidade, por parte da cuidadora em usar conhecimentos e habilidades no 

sentido de ajudar a pessoa que necessita do cuidado, com intensidade variável de 

envolvimento. 



 

Por cuidado Boff ( 2004) traz o entendimento de: 

O cuidado é aquela condição prévia que permite o eclodir da inteligência e 

da amorosidade. É o orientador antecipado de todo comportamento para que 

seja livre e responsável, enfim, tipicamente humano. Cuidado é gesto 

amoroso para com a realidade, gesto que protege e traz serenidade e paz. 

Sem cuidado nada que é vivo, sobrevive. O cuidado é a força maior que se 

opõe à lei suprema da entropia, o desgaste natural de todas as coisas até sua 

morte térmica, pois tudo o que cuidamos dura muito mais.  

Segundo Boff (1999, p 36) “defender a idéia que o ser humano é um ser de cuidado, 

sua essência se encontra no cuidado.” Convoca o cuidado em tudo que projeta e faz, eia a 

característica singular do ser humano. 

As ações de cuidar percebidas na forma mais ampla são anteriores a história da 

enfermagem. Donahue (1985) estabelece a relação entre enfermagem/mulher /cuidado.  O 

papel da enfermagem como mãe, nutridora, educadora é ampliada para o cuidado dos doentes, 

idosos e necessitados, a soma de outros fatores no sentido da afeição, preocupação e de 

responsabilidade pelas pessoas necessitadas. 

Os Cuidados baseiam-se em conhecimento científico inerente a várias especialidades e 

possibilidades de intervenção clínica e terapêutica nas diversas áreas de conhecimento das 

ciências. O trabalho de uma equipe de Cuidados é regido por princípios claros, que podem ser 

evocados em todas as atividades desenvolvidas. Estes princípios também foram publicados 

pela OMS em 1986 e reafirmados em 2002 (COSTA, 1998). 

A prática dos Cuidados deve ser adaptada a cada país ou região de acordo com 

aspectos relevantes como: disponibilidade de recursos materiais e humanos, tipo de 

planejamento em saúde existente, aspectos culturais e sociais da população atendida. 

O objetivo da assistência a essa fase da vida é proporcionar o devido conforto sem que 

a consciência fique comprometida a ponto de tirar do paciente sua capacidade de se 

comunicar. Situações que pessoas tem dependência, os cuidados se impõem. Torna-se 

imperioso o trabalho de educação para ações como os cuidados. 

Os Cuidados específicos e pontuais precisam ser rigorosamente administrados no 

âmbito das práticas de saúde, com intenso controle e aplicação de fundamento científico à sua 

prática, para jamais serem confundidos com descaso, desatenção, ausência de assistência ou 

negligência quando desenvolvidos fora do âmbito hospitalar. 

Operacionalmente o cuidado esta entrelaçado com a ética natural dos operadores da 

saúde: corpo medico,  equipe de enfermagem, sem esquecer das outras áreas por aproximação 



 

como: fisioterapia, nutrição, psicologia e equipes de serviços de apoio,  sendo que todas 

convivem e vivenciam o cuidado essencial em suas atividades e desvelo aos doentes. Sendo o 

cuidado como parte da natureza humana, zelo pela saúde e no conjunto de ações aptas as 

condições de vida. 

As revisões na literatura, segundo Almeida (1996); Waldow ( 2006) e Boff (2012), 

Torralba (2012), vem estudando como o cuidado se fez na construção conjunta, articulada, e 

integrada como profissão e práticas em saúde. 

Aponta-se três momentos, inicialmente o cuidado centrado no sujeito, no medico e na 

enfermagem. Habilitando os profissionais na maneira cuidadosa de realizar procedimentos, 

comportamentos, higiene pessoal e ambiental, com uma visão integral do ser humano. Em um 

segundo momento, o cuidado foi orientado pelos “princípios científicos” também designada 

como o cuidado pelos meios, entendido como uso da tecnologia em aparelhos, fármacos, 

conhecimentos específicos e a habilidade com novos instrumentos.  

Tornando uma ciência especializada em acompanhar avanços científicos, 

interdisciplinar em um processo terapêutico trocando saberes populares pelos científicos em 

benéfico de um cuidar mais globalizado e eficaz.  

O terceiro ponto especialmente para a enfermagem ganhou força a partir dos anos 60 e 

70, no qual o cuidado esta centrado no paciente. Onde começa o desenvolvimento das teorias 

de enfermagem com uma visão holística e complexa sobre o cuidar  e os saberes 

humanísticos, oriundos da antropologia cultural e suas implicações.  

Os trabalhos de Madeleine Leininger (1991) que estudou 54 culturas diferentes e 

identificou 175 padrões de cuidados; seus aportes teóricos fundamenta-se em Heidegger 

(2002),  Mayerhoff (1997), Leloup (2005), entre outros.  

Aqui o cuidado significa o envolvimento amoroso com o paciente, uma preocupação 

atenta, um acompanhamento solidário dos processos de cura e resgate de sua esperança de 

viver, é o cuidado par com o paciente.  Atualmente se busca e enfatiza uma combinação 

desses momentos por uma nova consciência integradora antevendo os bons efeitos 

alcançados. 

          A questão primordial de como acontece a pratica de cuidados? Com isso o processo de 

estabelecer a enfermagem conhecida e reconhecida na pratica de cuidado. Conceituando o 

cuidado para a enfermagem. 

Cuidar consiste em uma forma de viver, de ser, de se expressar; é uma 

postura ética e estética frente ao mundo/ um compromisso com o estar –no-

mundo e contribuir com o bem–estar geral, na preservação da natureza, na 

promoção das potencialidades, da dignidade humana e de nossa 



 

espiritualidade; é contribuir na construção da história, do conhecimento da 

vida. (Waldow 2011, pg 89). 

2.2  Construção da enfermagem como profissão 

 

O processo de construção das profissões  ligadas á área de saúde, o século XIX e XX 

podem ser considerados marcos pois ainda hoje se tem reflexos nesse campo e na 

enfermagem moderna. A partir das revoluções: revolução industrial, revolução Francesa, 

independência dos Estados Unidos da América, que estabeleceu as influencias na politica, 

saúde organização dos hospitais, inicio do processo de saúde publica, descobertas na medicina 

(vacinas, agentes biológicos, estetoscópio, anestesia e outros),e estabelecimento da 

enfermagem mundial e moderna. 

Todas essas informações e mudanças repercutiam no estilo de vida, maneiras de cuidar 

da saúde, tratamento dos enfermos, organização dos hospitais e como a enfermagem tomou 

posição pelas suas habilidades técnicas cientificas e praticas em cuidar.  

A enfermagem se constitui como profissão na ultima metade do século XIX na 

Inglaterra, atendendo as necessidades da sociedade e as novas concepções em hospitais,  

A figura de Florence Nigthingale é referencia de liderança na enfermagem tendo o 

elemento disciplinar como fundamento da profissão. Nesse mesmo período no Brasil se 

estabelece o processo de industrialização, desenvolvimento urbano e como isso decorre os 

problemas advindo da imigração, pobreza, falta de condições sanitárias, aparecimento de 

doenças e epidemias ( peste bubônica, varíola, e a febre amarela) surge  com esse advento a 

necessidade de intervenções nas cidades por meio de médicos e engenheiros responsáveis 

pelo saneamento. Nesse contexto que a saúde publica, politica sanitária que a enfermagem se 

estabelece. O ensino da profissão se sistematiza com a criação da Escola de Enfermeiros e 

Enfermeiras do Hospício nacional de Alienados e da Escola de Enfermagem Anna Nery 

vinculada a Universidade do Brasil. 

A vida de Florence Nigthingale, enquanto criadora da Enfermagem Moderna 

transfigurada pela imagem da “dama da lâmpada”, tem suas discordâncias, porem destaca-se a 

figura da mulher missionária, incansável, que se dedica a cuidar do outro, com isso a 

profissionalização da enfermagem.  É unanime a ideia de que era uma mulher visionaria, 

determinada, contestadora e questionadora, bem como seu pioneirismo para o uso de 

ilustração gráfica de dados para apresentar suas pesquisas e seus resultados.  Ela promoveu 



 

reformas surpreendentes nos hospitais militares com seus princípios de cura e objetiva 

liderança; exerceu influencia na criação de novas escolas de enfermagem, na formação de 

médicos dos hospitais, suas conquistas sobrepõem as restrições sobre as mulheres vitorianas, 

sendo considerada como a criadora de uma nova profissão feminina.  Após sua participação 

na guerra da Crimeia que mudou o pensamento sobre cuidados e saúde, que iniciou a 

efetivação e reorganização da enfermagem, pois mudou o preconceito em torno da 

participação feminina no exercito e a visão da sociedade em relação da enfermagem. (Oguisso 

2004),  com isso no decorrer da sua trajetória, e com a escolha do St. Thomas Hospital que 

instalou-se a Escola de Nigthingale (SIEGEL,1991).  

Ressalta-se que para o grande publico essa aventura e instrução formal de enfermeiras 

era desnecessária; para os médicos era somente necessário que cumprissem suas ordens. 

Apesar disso Miss Nigthingale assegurou o ensino teórico e prático das atividades de 

enfermagem.  

Para Miss Nightingale a arte da enfermagem consistia em cuidar tanto do seres 

humanos sadios como os doentes, entendendo como ações interligadas a tríade cuidar-educar-

pesquisar.  Significava o emprego apropriado de ar puro, iluminação, aquecimento, limpeza, 

silêncio e a seleção adequada dieta, quanto a maneira de servir- tudo isso carreando o mínimo 

de esforço para o paciente. Considerava que o conhecimento e as ações de enfermagem 

diferem das ações e conhecimento médicos, sendo que a enfermagem esta centrada no ser 

humano e não na doença propriamente dita. 

Inegavelmente a contribuição de Miss Nightingale para a prática de enfermagem com 

seus conhecimento e apontamentos, que nortearam a enfermagem nos dias atuais sendo 

considerada a primeira enfermeira pesquisadora onde mostrou a importância dos enfermeiros 

dentro da sociedade, saúde e as mudanças em relação aos cuidados instigados e estabelecidos 

por ela. 

A primeira iniciativa de ensino de enfermagem no Brasil com a criação da escola 

profissional de enfermeiros e enfermeiras do Hospital Nacional dos Alienados em 1890, em 

1916 a Sociedade da Cruz Vermelha Brasileira reconhece a importância da profissionalização 

da enfermagem, com isso a  Escola Pratica de Enfermeiras  se estabeleceu com o objetivo de 

“ministrar as pessoas do sexo feminino a instrução teórico prática á profissão de 

enfermagem”. Assim mesmo antes da enfermagem moderna assim denominada em 1922, essa 

já era reconhecida como uma profissão de cunho feminino.  



 

Os sanitaristas do Departamento Nacional de Saúde Publica (DNSP),  e o projeto de 

implantar efetivamente uma escola de enfermagem no Brasil. Carlos Chagas  foi conhecer a 

Fundação Rockefeller e a vida da Missão de Cooperação Técnica para o desenvolvimento da 

Enfermagem no Brasil chefiada por Ethel Parsons que juntamente com  outras instituições 

governamentais estabeleceu  a enfermagem moderna no Pais matriciada pelo modelo 

Nightingale que foi criando o hospital geral de assistência e escola de enfermagem vinculada 

a esse.  

Em 1926 a Escola de Enfermeiros do DNSP, passou a ser intitulada como Escola de 

Enfermeiras Dona Anna Nery, seu perfil de ensino professor - aluno estava embasado no e 

paramilitarismo. Com o decreto nº 20.109 data de 28 junho em 1931,  discriminava sobre  o 

regulamentado o ensino da Enfermagem no Brasil, até a década de 1950 os cuidados 

realizados pela Enfermagem era funcionais. Objetiva-se que a partir dessa década surge a 

preocupação em organizar os princípios científicos que norteavam a prática buscando 

fundamentação teórica para o desenvolvimento dos procedimentos técnicos. Em 1948 a 

professora mimeografou o primeiro manual de técnicas para a disciplina de arte da 

enfermagem. 

No período entre 1960 e 1990, marcado por avanços tecnológicos na área de saúde, 

que se estabeleceram notoriamente mudanças nas praticas de enfermagem sendo que ainda a 

equipe de saúde era centrada no atendente de enfermagem e o profissional médico.  A 

crescente complexidade dos hospitais e a influência dos novos modelos administrativos 

prevaleceram e estabeleceram uma divisão de trabalho para dentro da dinâmica das funções e 

atividades do hospital. 

Essa divisão de trabalho naturalmente abrange a enfermagem, pois nas afirmações de 

Ferraz (2005) a relação entre o numero de leitos e as poucas enfermeiras ressaltam-se essas 

não conseguiam atender satisfatoriamente os pacientes e diferente graus de complexidade de 

tratamentos. Para as enfermarias cabiam as atividades administrativas e as ações de educação 

cabendo ao pessoal auxiliar a execução de atividades assistenciais (higienização, medicação, 

curativos  e outras técnicas especificas), nesse momento da historia da enfermagem que se faz 

necessário a capacitação e treinamento desse pessoal para tender e realizar os cuidados com 

qualidade os pacientes internados no hospital. Essa divisão de trabalho se torna institucional e 

persiste até os dias de hoje com delimitação clara sobre as funções e atividades de 

responsabilidade inclusive legal nos cuidados com pacientes. 



 

Um ponto que merece destaque é a Escola Anna Néry que em 1946 já  tinha 

instaurado os precursores de formação de Auxiliar de Enfermagem. As demais universidades 

conjuntamente com os hospitais também começaram a criar  cursos de modo a preparar as 

equipes em atenção e cuidados aos pacientes internados e naturalmente como o crescimento  

em numero de leitos e capacidade desses hospitais que a exigência entendida para ter equipes 

preparadas se tornou primaz. 

Como o Decreto-lei nº 4.725/4216 (Brasil, 2003) que se institucionaliza a exigência de 

que os candidatos a cursos da auxiliares deveriam ter  a 2ª série ginasial . Destaca-se a Escola 

de Enfermagem Haddock Lobo, no Distrito Federal, que cobrava a licença ginasial como pré-

requisito dos candidatos. Concomitantemente, foi estimulada a criação de novos cursos de 

Auxiliar de Enfermagem bem como seu  treinamento supervisionado em serviço no sentido de 

garantir qualidade de assistência. 

Com o desenvolvimento da profissão, o ensino da enfermagem  se torna cada vez mais  

regulamentado, que  da Lei nº 775/4918 (Bartmann, SENAC, 2010).   Preconiza em  atender o 

enfoque assistencial curativo, deu destaque às ciências físicas e biológicas e às disciplinas que 

preparavam especificamente para o desempenho da função. Outro ponde de atenção é a 

definição curricular /lei que deveria processar a preparação de enfermeiras e de auxiliares. 

Para cursar enfermagem era necessário ter concluído o curso secundário, e para cursar 

Auxiliar de Enfermagem o curso primário oficial ou reconhecido era suficiente. 

A partir de 1950 com o crescente desenvolvimento e ampliação do parque industrial 

nacional e as mudanças no perfil das populações urbanas que  a necessidade previdenciária 

em saúde começa a mudar e as exigências  em crescente demanda. Inversamente, a saúde 

pública tem um declínio gradativo na sua importância, incluindo os programas oficiais,  

transferindo  à atenção médica em saúde para a atividade  individualizada e privada. 

Nessa mesma linha de aumento de atendimentos que os hospitais passaram a 

incorporar a moderna tecnologia médico-científica e a requisição e exigência de profissionais 

enfermeiros (também chamados na época de enfermeiras de “alto padrão”) em numero maior 

para dar qualidade ao atendimento. 

Consequentemente ampliando as oportunidades de trabalho para as enfermeiras e 

auxiliares, já que o número de enfermeiras era insuficiente. Contrapondo como o nascimento 



 

da enfermagem brasileira que era eminentemente preventiva, passou a ocupar a rede 

hospitalar majoritariamente privada, empresarial e lucrativa, atendendo aos interesses 

capitalistas. Sendo previsível que essa ampliação e mudança do perfil de atenção á saúde 

oportuniza a ampliação dos números de escolas e cursos de enfermagem e de auxiliares. De 

1940 a 1956, foram criados 43 cursos de Auxiliares de Enfermagem. Naturalmente essa 

ampliação de mercado de trabalho na enfermagem exige que o exercício da profissão precisou 

ser regulamentado novamente, o que ocorreu através da Lei nº 2.604/5521(Brasil, 1955). Essa 

Lei reconhece oficialmente, pela primeira vez, o Auxiliar de Enfermagem como componente 

da equipe de enfermagem. 

Na década de 1960, mantinha-se a tendência em  priorizar o tratamento curativo em 

detrimento das medidas preventivas. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, 

(COFEn), foi em 1966 que os vários Institutos Previdenciários foram fundidos num único 

órgão - o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). E o INPS passou a ser o grande 

comprador dos serviços hospitalares particulares para o governo, considerando que a  

capacidade hospitais e ambulatórios próprios era insuficiente para atender à demanda.  Esse 

fato de privilegiar o tratamento curativo, preconiza no  mercado de trabalho e na formação 

predominantemente hospitalar da enfermagem. 

Nessa época relata-se  fatos importantes que contribuíram para o desenvolvimento da 

enfermagem no País. Um deles foi a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1961/23 (Bartmann, 2010), que passou a considerar de nível superior as Escolas 

de Enfermagem e a exigir o curso colegial como pré-requisito para o ingresso. Essa mesma 

Lei classificou as Escolas de Auxiliar de Enfermagem como de nível médio e criou, ainda, 

escolas médias de enfermagem acessíveis aos portadores de curso ginasial. Foram as escolas 

médias criadas pela LDB de 1961 que deram origem ao curso Técnico em Enfermagem. O 

primeiro deles foi criado pela Escola Ana Néri e aprovado pelo Parecer do C.E.P.M. de nº 

171/66.24 (BARTMANN, 2010). A partir de então a enfermagem passou a ter três níveis 

profissionais. (BARTMANN, 2010).Fato importante ocorrido em 1961 foi, conforme o 

COFEn, a regulamentação da Lei nº 2.604/5525, (BARTMANN, 2010), que dispunha sobre o 

exercício da enfermagem e suas funções auxiliares no território nacional. (BARTMANN, 

2010).  

Na área de ensino era criado, através do Parecer nº 75/70 (BARTMANN, 2010), o 

curso intensivo de Auxiliar de Enfermagem em regime experimental. Esse curso exigia a 



 

conclusão do 1º ciclo para a matrícula, era desenvolvido em um período letivo único de 11 

meses, em tempo integral, e oferecia unicamente as disciplinas profissionais específicas. O 

curso intensivo havia sido solicitado insistentemente pela Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEn), como uma solução transitória e de emergência, para resolver a crise 

gerada pelo déficit de pessoal habilitado. Apesar disso, a institucionalização do curso 

intensivo de Auxiliar de Enfermagem não recebeu o apoio unânime de todos os conselheiros 

do Conselho Federal de Educação (CFE), isso porque alguns deles defendiam a elevação 

gradual e progressiva do nível do Auxiliar de Enfermagem até que, num prazo de 10 anos, só 

houvesse dois níveis de profissionais de enfermagem: técnico e superior. (BARTMANN, 

1977).  

A Lei nº 5.692/7131(BARTAMANN, 2010), sobre as diretrizes e bases para o ensino 

de 1º e 2º graus. "Com o advento dessa lei o curso Técnico em Enfermagem e o Auxiliar de 

Enfermagem passaram real e efetivamente a integrar o sistema educacional do País ao nível 

do 2º grau”. Sob o aspecto de habilitação para o trabalho, a Lei nº 5.692/7133 

(BARTAMANN, 2010), foi bastante omissa, falta atenuada através do parecer do CFE nº 

45/72 34 (BARTAMANN, 2010), que fixou os mínimos a serem exigidos em cada habilitação 

profissional ou conjunto de habilitações afins do ensino do 2º grau, inclusive para os cursos 

de Técnico e de Auxiliar de Enfermagem. 

Em 1977, o Conselho Federal de educação, através da Resolução nº 7/77 37, instituiu a 

habilitação do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem, com nível do ensino de 2º grau.  

A partir de 1984, quando os técnicos da saúde, juntamente com a população, 

diagnosticaram o Sistema Nacional de Saúde como caótico e que estrategicamente articulava 

os interesses privados, que as mudanças no quadro geral começaram a se desenhar.  

A plenária dessa Conferência recomendou o Sistema Único de Saúde (SUS). A nova 

Constituição da República, promulgada em 1988, abraçou os ideais da nova proposta para o 

setor saúde na medida em que reconheceu que "a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado". (BRASIL, 1988).  

Posteriormente, a Lei nº 8.080/90(Brasil, 1990), deu condições legais para a 

implantação do SUS. Entretanto, nem a Lei nº 7.498/8647 (BARTAMANN 2010), que dispõe 

sobre o exercício da enfermagem no Brasil, nem o Decreto nº 94.406/8748 ( 



 

Bartmannn,2010), que regulamentou a Lei nº 7.498/96 (COFEn, 1996), contemplaram as 

diretrizes da Reforma Sanitária. Foram as Conferências Nacionais  tanto a IX Conferência 

Nacional de Saúde, em 1992, quanto as Conferências Nacionais de recursos humanos, em 

1986 e 1994, respectivamente  que voltaram a enfatizar a importância de formar o pessoal de 

enfermagem, tanto o nível médio quanto superior, com um perfil adequado à Reforma 

Sanitária e ao SUS.  

A graduação tem tentado se adequar a essas recomendações, pois modificou o 

currículo e trabalha na sua implantação. Entretanto, os currículos dos cursos de Auxiliar e 

Técnico em Enfermagem datam de 1972, tendo sido regulamentados em 1977.  (COFEN. 

2004). 

Outro aspecto que não se pode deixar de levar em consideração é a atual lei do 

exercício profissional da enfermagem. Apesar de não estar adequada às diretrizes da Reforma 

Sanitária preconizada pelo SUS, precisa ser respeitada na medida em que estabelece quais as 

atividades legais dos profissionais da enfermagem. 

O nosso grande desafio é formar um profissional capaz de responder positivamente, 

nos limites de sua competência, às necessidades de saúde da sociedade brasileira. 

A criação do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e os Conselhos Regionais 

(Coren) pela lei 5.905/73 (BRASIL,1973) como órgãos fiscalizadores e disciplinadores das 

profissões de enfermagem (atendente, auxiliar e técnico)  se estabeleceu uma certa ordem em 

escolas formadoras de profissionais de enfermagem.  Conjuntamente  com  o inicio das 

concepções  teórico-metodológicas de a atenção primária em saúde (APS) advindas da 

conferência de Alma-Ata, promovida pela Organização das Nações Unidas (OMS, 1986) e a 

reforma sanitária da 8º conferencia nacional de saúde, inserido na constituição de 1988 nos 

seus  artigos 196,197 e 198, que criou-se o Sistema Único de Saúde (SUS,1989), fundado nos 

princípios de universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.  A 

década de 1990, temos a regulamentação da Lei Orgânica da Saúde ,lei nº 8.080/1990; e nº 

8.124/1990 (BRASIL, 1990) que regem o funcionamento do sistema; e os estabelecimento de 

novas relações de mercado de trabalho para a enfermagem. 

A história do cuidado, relacionada com saúde, tem uma ligação muito próxima com a 

enfermagem, considerando que cuidar é o verbo presente em praticamente todas as teorias de 



 

enfermagem, os cuidados são inerentes à sua prática cotidiana com a especificidade de 

realizar cuidados.  

Cuidar para enfermagem inclui um significado em ficar próximo das pessoas que por 

alguma razão estão com perda de vitalidade, em processo de dor, com menos autonomia, e 

outros sinais e sintomas, e realizar a prática do cuidar esta intrinsecamente relacionada com 

valores espirituais, morais, culturais, emocionais e a interação entre cuidador e cuidado. 

 Na enfermagem se estabelece uma ligação entre ciência e arte para realizar os 

cuidados que possibilitem amparo, suporte, conforto, momento de amorosidade, compaixão, e 

também aprender dignidade humana. Possibilitando a pessoa que vai receber cuidados a 

certeza que não estar sozinho e neste momento, compreender que é um ser que faz parte do 

mundo, terá atenção humanizada e holística
4
.  

Realizar o cuidado de forma competente, com qualidade diferenciada a cada fase de 

vida do ser humano, é responsabilidade de toda equipe de saúde, cada qual com foco de 

cuidados de acordo com sua especialidade. 

Na história da enfermagem quando se discute sobre o cuidado humano e as suas 

multiplicidades de dimensões surgem à percepção sobre as pessoas como seres totalitários e 

integrantes de famílias culturas, com passado, presente e futuro, com suas crenças e valores 

próprios e as interferências destes nas experiências de saúde e doença.  

Segundo Watson (1985, p. 58), a ciência da enfermagem é humana, e não se limita 

em usar os conhecimentos das ciências naturais, deve-se lembrar que lida com seres humanos 

que pensam que tem comportamentos particulares construídos, a partir de seus próprios 

valores, princípios, padrões culturais e experiências que não podem ser objetivados e nem 

tampouco considerados por partes. 

Porém a enfermagem construiu sua exclusiva e própria estrutura de referência, um 

tipo peculiar e particular de conhecimento, que em muitas vezes não se enquadra totalmente 

dentro do que se conhece e reconhece por conhecimento científico.  

                                                 
4
 Holístico: abordagem, no campo das ciências humanas e naturais, que prioriza o entendimento integral dos 

fenômenos, em oposição ao procedimento analítico em que seus componentes são tomados isoladamente. Doutrina médica e 

escola psicológica que considera os fenômenos biológicos e psicológicos como totalidades irredutíveis à simples soma de 

suas partes. Na filosofia da linguagem, teoria que considera o significado de um termo ou sentença unicamente 

compreensível se for considerado em sua relação com uma totalidade linguística maior, através da qual adquire sentido. 

 



 

Frequentemente nos deparamos com situações diversas que acabam por requerer 

ações e decisões, “[...] para as quais não há respostas científicas e recorremos muitas vezes a 

respostas provindas de insight e compreensão” (WALDOW, 1998, p.145).  

Uma das primeiras e significativas contribuições na elaboração das teorias do 

cuidar/cuidado surgiu com Madeleine Leininger
5
. Leininger (1991) e outros pesquisadores na 

área de enfermagem têm investigado comportamentos e significados de cuidar entre as 

culturas e retratam como atualmente as pessoas mantêm alguns rituais de cuidar que 

representam os valores de suas culturas. Mesmo com alguns supostos acréscimos e 

modificações, muitos desses rituais de cuidados permanecem fiéis as suas origens, passando 

de geração a geração através dos tempos, e isso possibilitou identificar diferenças nas formas 

das pessoas se comportarem em relação ao cuidar/cuidado.  

Para o desenvolvimento de sua teoria, Leininger (1991) usou como crença e 

caracterização básica que cuidar/cuidado é a essência da enfermagem tendo como seu foco 

principal, dominante e unificador. Identificou e definiu cuidar/cuidado genérico e cuidado 

profissional.  

Por cuidar/cuidado genérico, entende aquele tipo de cuidado que é 

encontrado em todas as culturas no mundo e que compreende formas 

naturais, folclóricas e caseiras. Por cuidado /cuidar profissional, as formas 

que as pessoas são expostas nos sistemas de cuidado a saúde por 

profissionais de enfermagem ou outros (LEININGER, 1991, p.24). 

Já para Boff (2004, p. 35) o entendimento conceitual é que, “[...] o cuidado é aquela 

condição prévia que permite o eclodir da inteligência e da amorosidade”.  Tem entre suas 

funções ser um orientador precoce sobre o comportamento, e com isso sendo livre e 

responsável, naturalmente como ser humano. Cuidado é gesto amoroso para com a realidade, 

gesto que protege e traz serenidade e paz. Sem o “[...] cuidado nada que é vivo, sobrevive. O 

cuidado é a força maior que se opõe à lei suprema da entropia
6
, o desgaste natural de todas as 

coisas até sua morte térmica, pois tudo o que cuidamos dura muito mais.”  

Ao analisar e debater os elementos da evolução com os cuidados em relação na área 

de saúde e da enfermagem que tem como foco principal a aplicação de cuidados holísticos 

                                                 
5
  Madeleine Leininger: professora de enfermagem que desenvolveu o pressuposto em relação ao cuidado 

intercultural na sua teoria transcultural.Sua teoria é fundamentada num modelo transcultural na área de saúde, 

particularmente na enfermagem. Engloba a idéia do cuidar/cuidado com suas diferenças e similaridades nas 

diversas culturas do universo, vem daí a denominação de Teoria da Diversidade e Universalidade Cultural do 

Cuidado, também conhecida por Teoria Cultural do Cuidado.  
6
  Entropia: (rubrica biológica) medida de cariação ou desordem de um sistema.  - Disponível em: 

www.dicionariohouaiss.com.br. Acesso em: novembro de 2014. 



 

com pessoas, e lugares. Os pesquisadores Leininger, (1991) e Watson, (1988) Roach (1993, 

apud, WALDOW, 1999) tem percebido que nos modos de ser da enfermagem o cuidar é um 

imperativo moral e ideal, afetuosamente nas relações interpessoais priorizando o cuidar e 

cuidados na enfermagem como uma ação terapêutica. Tendo como característica da 

preservação da dignidade humana. 

                 A enfermagem tem como uma de suas características a percepção de ser uma 

profissão de ajuda, conforme ressalta Waldow (1995), na qual o conceito de cuidado é 

genuíno, especificamente o enfermeiro ao cuidar de crianças deve valorizar a fragilidade 

física e emocional relativa à faixa etária e ao patamar no processo de desenvolvimento que se 

encontra. 

O que importa é o contexto do cuidado e a relação que se estabelece, sendo esse um 

dos caminhos e essência da enfermagem. As ações de cuidar percebidas na forma mais ampla 

são anteriores a história da enfermagem. Donahue (1985) estabelece a relação entre 

enfermagem à mulher e o cuidado.  O papel desempenhado pela enfermagem como a mãe, 

responsável pela nutrição, como educadora é ampliada para o cuidado dos doentes, idosos e 

necessitados, com a soma de outros fatores no sentido da afeição, preocupação e de 

responsabilidade pelas pessoas necessitadas, em um processo de maternagem.  

Quando pensamos na enfermagem as primeiras ideias que voltam a nossa memória 

estão ligadas ao processo de saúde e doença, hospital, medicamentos e naturalmente aos 

cuidados que se esperam do profissional, o enfermeiro que executa os cuidados com pessoas, 

suas doenças e sua saúde. 

Nesse contingente de pensamentos sobre hospitais surge aliado a história com o 

desenvolvimento e evolução dos povos e comunidades por uma melhoria na qualidade de vida 

da população. Os conhecimentos documentados sobre os hospitais, aspectos sanitários e o 

aparecimento de práticas em saúde que auxiliam a minimizar os sofrimentos dos doentes e 

possibilitar a cura. Os avanços científicos e tecnológicos propiciam processos de mudanças e 

novos desafios, pela diversidade de funções, complexidades e desenvolvimento profissional. 

Contudo na antiguidade temos poucos relatos sobre lugares de tratamento para 

pessoas doentes. Afirma Coe (1973, p. 13), que na análise dos primórdios da história da 

humanidade, dificilmente se encontra descrições de lugares, com a denominação de um local 



 

específico onde pessoas doentes fossem aceitas para permanência e tratamento por pessoas 

com algum conhecimento seja de doenças, seja da ”vontade divina”. 

A indicação da palavra hospital origina-se do latim hospitalis, que significa 

"ser hospitaleiro", acolhedor, adjetivo derivado de hospes, que se refere à 

hóspede, estrangeiro, conviva, viajante, aquele que dá agasalho, que 

hospeda. Assim, os termos "hospital" e "hospedale" surgiram do primitivo 

latim e se difundiram por diferentes países. No início da era cristã, a 

terminologia mais utilizada relacionava-se com o grego e o latim, sendo que 

hospital tem hoje a mesma concepção de nosocomium, lugar dos doentes, 

asilo dos enfermos e nosodochium, que significa recepção de doentes (COE, 

1973, p. 16) 

Já a denominação “hospitium” surge:  

Da palavra "hospitium", vem à derivação hospício, destinada para os locais 

que eram destinados a receber os enfermos pobres, incuráveis ou insanos. 

Algumas destas casas eram reservadas pra tratamento temporário dos 

doentes chamados de "hospital" e, hotel, o lugar que recebia pessoas "não 

doentes".  A ausência de menção sobre hospitais e a enfermagem, vem junto 

com o aparecimento de leis civis e religiosas onde determinavam dar 

hospitalidade e facilitar o auxílio a enfermos e desamparados.  (COE, 1973, 

p. 24, apud CASTIGLIONI, 1999, p.35).  

A reflexão final é para o conceito atual, definido pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), no Informe Técnico nº. 122, de 1957 citado por Mezzono ( 2003) 

O hospital é parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja 

função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde, tanto curativa 

quanto preventiva, incluindo serviços extensivos à família, em seu domicílio 

e ainda um centro de formação para os que trabalham no campo da saúde e 

para as pesquisas biossociais. (pg 20). 

Instituições como a Organização Mundial de Saúde (OMS) vêm como complementar 

em níveis diferencias de atenção em saúde frente as suas funções básicas. Por outro lado a 

prevenção vem tomando formas de atenção dentro dos hospitais se ajustam igualmente em 

outras classes de atenção básica, além de primordial na restauração a saúde da pessoa que 

necessita de atendimento, dentre elas a função educativa e a promoção de pesquisas 

multidisciplinares de cuidados. Nessas considerações surge o que também se tem preconizado 

com os cuidados na interação entre saúde pública com os hospitais, a necessidade de realizar 

cuidados paliativos, que estão sempre integrados na profissão, no exercício diário das 

atividades da enfermagem, e considerar que estes são exequíveis a nível intra e extra 

hospitalar. 



 

  No século XX, quando se comenta sobre os hospitais e cuidados paliativos a 

expressão, remete historicamente com aparecimento da enfermeira e assistente social inglesa, 

Cicely Saunders
7
, que ao trabalhar no hospital St. Lukes Home, em Londres ficou 

inconformada com o sofrimento humano, dessa forma foi estudar medicina, formou-se aos 40 

anos de idade dedicando-se ao estudo do alívio da dor nos doentes terminais. Cicely Saunders 

publicou artigos fundamentais em que descreve as necessidades destes doentes, difundiu o 

conceito da dor total e se tornou uma grande defensora dos cuidados a serem dispensados ao 

final da vida
8
.  

        Em 1967, essa enfermeira foi responsável pela fundação do St. Christhofer Hospice em 

Londres, na Inglaterra, e pelo início do movimento que atualmente é “denominado de 

Movimento Hospice Moderno”. A estrutura do St. Christopher “possibilitava juntamente com 

a assistência aos doentes, esforços de ensino e pesquisa, recebendo bolsistas e pesquisadores 

de vários países” (PESSINI, 2005, p. 234). 

Na década de 1970, o encontro de Cicely Saunders a psiquiatra norte-americana 

Elizabeth Klüber-Ross, nos Estados Unidos, propicia a criação e desenvolvimento de 

concepção e conceitos de modernidade para o Hospice. O primeiro Hospice americano foi 

fundado em Connecticut em 1975 e, no ano de 1982, uma lei americana permitiu que o 

estabelecimento passasse a se chamar Hospice Care o que promoveu ações especialmente de 

cuidado domiciliar através de um sistema de reembolso (KLÜBER-ROSS, 1998, p. 57).  

Em 1982, o comitê de Câncer da Organização Mundial de Saúde – OMS 

criou um grupo de trabalho para definir políticas que visassem ao alívio da 

dor e aos cuidados do tipo Hospice para doentes com doenças terminais e 

que fossem recomendáveis a todos os países.  Dessa forma, o uso de 

Cuidados Paliativos passou a ser adotado pela OMS, em função das 

dificuldades de tradução fidedigna do termo Hospice em alguns idiomas. 

Esse termo já havia sido usado no Canadá em 1975 (PESSINI, 2005, p. 78). 

Nas referencias de Oliveira (2003) a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou 

sua primeira definição de Cuidados Paliativos em 1986: “Cuidado ativo e total para pacientes 

cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. Controle da dor, de outros sintomas e de 

problemas psicossociais e espirituais é primordial.” O documento define que o objetivo do 

Cuidado Paliativo é “[...] proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e 

familiares”. Essa definição, ainda referida por diversos autores, foi revisada em 2002 e 

                                                 
7
 CicelySaunders: enfermeira, médica e escritora, envolvida com movimento de cuidados paliativos em 

pacientes terminais e nos hospitais. 
8
  Fonte retirada do SECPAL (Secpal- Sociedade Espanhola De Cuidados Paliativos) Disponível em: 

www.praticahospitalar.com.br. Acesso em: 10/12 /2013. 



 

substituída pela atual, com o objetivo de ampliar o conceito e torná-lo aplicável a todas as 

doenças, o mais precocemente possível.  (OMS, 2002) (FOLEY, 2005, p. 68) 

Portanto em 2002, dois documentos importantes foram publicados pela OMS: The 

Solid Factsof Palliative Caree Better Careofthe Elderly.  Ambos recomendaram os Cuidados 

Paliativos como estratégia de ação em sistemas nacionais de saúde. No decorrer do processo, 

os cuidados paliativos saíram da esfera específica de tratamentos de câncer para outras áreas 

do conhecimento e atendimento como pediatria, geriatria, HIV/AIDS, doenças crônicas etc. 

(PESSINI, 2005, p. 78) 

 No Brasil, observou-se igualmente o surgimento de vários serviços neste mesmo 

período. Atribuiu-se esse crescimento à publicação do estudo Support
9
, em 1995, nos Estados 

Unidos. E apontou algumas questões fundamentais de vida como à comunicação entre 

pacientes e familiares com a equipe de saúde sobre o final da vida é pobre, assim como o 

custo da atenção no final da vida, como pacientes com dor moderada ou severa e dificuldade 

de analgesia (SUPPORT, 1995). 

Segundo Pessini (2005, p. 85), os cuidados baseiam-se em conhecimento científico 

inerente a várias especialidades e possibilidades de intervenção clínica e terapêutica nas 

diversas áreas de conhecimento das ciências. O trabalho de uma equipe de cuidados é regido 

por princípios claros, que podem ser evocados em todas as atividades desenvolvidas. Estes 

princípios também foram publicados pela OMS em 1986 e reafirmados em 2002. 

Para uma efetiva implementação prática de cuidados, a observação das 

peculiaridades de cada região é importante por várias razões, entre elas os recursos humanos e 

materiais, o planejamento para a localidade, as políticas públicas atuais, as características da 

população a ser atendida, e o respeito as suas culturas e tradições em cuidar e curar. 

Algumas definições, conceitos, concepções sugeridas são frutos de discussões em 

grupos de trabalho, como o formado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo e na Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) fica notório o entendimento 

que: 

                                                 
9
 Foi um estudo multicêntrico, realizado entre 1989 e 1994. Multicêntrico: trabalho que consiste em 

estudo controlado executado por varias instituições cooperativo. Este descritor é usando como um tipo de 

publicação; para relato original da conduta ou resultado de um estudo multicêntrico especifico. Disponível em: 

http://regional.bvsalud.org/php/decsws.php?tree_id=V03.650&lang=pt.Acesso em agosto de 2010. 
 



 

[...] não devem ter caráter  normatizador ou impositivo, mas podem servir 

como sugestão para a formulação de políticas locais de cuidados paliativos. 

Porém, a diferença na amplitude dos cuidados e na sua pertinência depende 

da fase que se encontra a doença e da história natural de cada uma delas 

(pg87).p 

Assim, podemos concluir que, se tratando de objetivos para este tipo de assistência, 

seja qual for à fase de vida que a pessoa se encontre, deve-se buscar favorecer o conforto 

total, sem que a consciência e a capacidade de comunicação fiquem abaladas. Porém, isso não 

se aplica quando a pessoa tem graus variados de dependência e não tem decisão própria, esta 

dependência pode ser de equipamentos e pessoas. Para isso, se devem respeitar aos 

fundamentos científicos, as práticas que não serão confundidas com ausência de cuidados 

básicos na manutenção da qualidade de vida fora do ambiente hospitalar. 

 Segundo Waldow (1999, p. 57), “[...] na ameaça de segurança, ou doença, a 

cuidadora dedica-se a prover, além da atenção e do afeto o conforto e demais atividades que 

possibilitem o bem-estar a restauração do corpo, alma e dignidade.” E com isso as profissões 

inter-relacionadas com a questão de cuidados carregam significados e concepções especiais. 

  É neste cenário que a enfermagem começa a ter destaque e a sua atuação em 

adquirir forma e status de uma ocupação distinta, com a formalização do ensino por Florence 

Nigthingale
10

a enfermagem começa a ser entendida como uma arte e uma ciência que requer 

educação formal, organizada e científica. (PIZANI apud, REED e ALMEIDA, 1996 E 

SILVA1998). 

A arte da enfermagem nightingaliana consiste no “[...] cuidar tanto dos seres 

humanos sadios como doentes, com base em conhecimentos administrativos”, Para tanto, essa 

ação “requer do profissional da enfermagem, além de conhecimento formal e científico, 

vocação, elevado padrão moral e de sentimentos, bem como o desenvolvimento do potencial 

intuitivo e criativo” (ALMEIDA, 1996, p. 23).  

Waldow (1999, p. 67), comenta que: 

A ciência da enfermagem se baseia no estudo e compreensão das leis da vida 

que prevalecem para os seres humanos sadios e doentes. Tem como uma das 

principais bases a observação meticulosa, a analise lógica e estatística dos 

dados obtidos nas experiências do cuidado. 
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  A enfermagem enquanto um saber organizado teve início na Inglaterra, final do século XIX, sob a liderança de 

Florence Nigthingale considerada a dama da lâmpada, enfermeira britânica, pioneira no tratamento de feridos da guerra da 

Criméia. Pioneira na aplicação do modelo biomédico. 

 



 

Dentre os estudos emergem as ações de enfermagem, entendidas como cuidar – 

educar - pesquisar, que para Nightingale são predominantemente preventivas. Portanto, 

evidencia-se que nas concepções Nightingale estas ações estão interligadas, fazendo parte do 

processo de atuação da área do enfermeiro.  

Nas referências de Watson (1988, p. 89) a enfermagem “[...] consiste na ciência e na 

filosofia do cuidar/cuidado”. Uma forma de entender a enfermagem é através da “[...] 

identificação, descrição e investigação dos fatores científico-humanísticos como principais e 

essenciais para se trabalhar com ações de uma maneira positiva na saúde”. 

 Afirma Watson (1999), que a ciência para o cuidado/cuidar não pode ser totalmente 

neutra em relação a valores humanos, não pode manter-se separada ou indiferente as emoções 

humanas. Com isso a cientificidade do cuidar e cuidado vai requerer sempre uma análise e 

compreensão dos significados de ações do seres humanos e de seus valores quando fazem as 

escolhas para seu processo de cura de doenças e sua saúde.  

Roach (apud GAUT, 1991, p. 09) chama a atenção para o fato da necessidade de 

cuidar/cuidado nos dias atuais pode ser visto sob uma perspectiva ontológica
11

·. O 

cuidar/cuidado sempre deve ser entendido como uma forma de expressão da humanidade, 

percebido como essencial para o desenvolvimento e realização como sociedade e 

humanidade. Nesta linha de pensamento a enfermagem contribui com requisitos e atributos 

que dão as características de ser uma profissão essencialmente de ajuda onde as concepções 

de cuidados são autênticas com abrangência de integralidade para tornar a enfermagem uma 

ciência. 

Para o autor a enfermagem não é nem mais nem menos do que uma 

profissionalização, uma cientificidade da capacidade humana de cuidar, através da aquisição e 

aplicação de conhecimentos, atitudes, e habilidades apropriadas aos papéis prescritos à 

enfermagem.  

As idéias e conceitos descritos para o cuidado passam a ser entendido em uma 

atitude relacionada a sentimento de um ser humano para com outro ser humano, para com 

algo, que fundamentado num processo interativo, é realizado respeitando a dimensão 

existencial do ser e valorizando a expressão de que a experiência de vida dos homens no 

                                                 
11

  Ontológica: relativo ao ser em si mesmo, em sua dimensão ampla e fundamental, em oposição ao 

ôntico, que se refere aos entes múltiplos e concretos da realidade. 



 

momento do cuidar. Portanto o cuidado acontece nas inter-relações humanas em uma relação 

dialógica, onde o encontro entre profissional e a pessoa que necessita de cuidados, como 

complemento de sentimentos, ações e reações sociais e culturais. 

Para que isso ocorra é necessário haver apoio, e esse pressupõe ao cuidado. Para Boff 

(1999, p. 34-5), o cuidado é algo que se encontra na raiz de todo o ser humano; é algo que faz 

parte da constituição humana. Afirma o autor: "[...] o ser humano é um ser de cuidado, mais 

ainda, sua essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo o que projeta, eis a 

característica do ser humano”. 

Dessa forma, a integralidade de viver em sociedade está presente nos seres, sendo 

esta igualmente como uma característica primordial da condição humana, que faz pensar em 

cuidados como uma forma imprescindível na manutenção da vida e no processo de 

perpetuação da espécie. 

Desse modo, todo ato, atitude de cuidar também está interligado a transmissão de 

informações e conhecimentos, pela educação para o “cuidar”. Tudo inicia pelas crianças onde 

se aplica estas ações de cuidados, é no inicio da vida os adultos cuidam das crianças, elas 

crescem neste ambiente de cuidados e perpetuam na sociedade, na escola, na creche e por toda 

uma vida. Diante disso tudo a indissociabilidade do cuidar, educar, e preservar a saúde das 

pessoas, do mundo fica estabelecido. 

A relação proximal entre escola, educação e os tipos de cuidados é notória 

atualmente, pois a modificação na estrutura familiar carreia para o educador esta nova 

responsabilidade de ensinar o cuidar de si, do outro e do mundo. 

Quando se pensa na educação de crianças pequenas o cuidado deve ser realizado no 

fazer diário, onde um adulto executa, a criança recebe, mas também aprende como se processa 

o cuidar, ela dá significado à experiência de observação e repetição em modos de ser do 

adulto, que neste caso é educador e cuidador. Para as crianças em processo de alfabetização 

ou já alfabetizadas o processo de educação sobre o cuidar tem uma abordagem globalizada, 

pois ele já compreende os significados de cuidar integral. 

Com isso os cuidados e a educação estão interligados, de várias formas, seja na 

promoção em saúde, prevenção de doenças e os cuidados paliativos que estão em 

contigüidade aos sentimentos humanos.  As formas de abordagem, a comunicação na 



 

educação para o cuidar de seres humanos que tem respeito mútuo e consideração é 

importante, pois se expressa nas inter-relações humanas. 

Ao fazer a abordagem do cuidar com o ser humano, principalmente com criança na 

percepção holística, a qual possibilita compreender a criança na integralidade de sua inserção 

como sujeito e nesse contexto passa fundamentalmente pela história do higienismo, sendo 

uma conexão de cuidados realizados muito proximal a saúde com a educação, visto que a 

mortalidade de crianças era expressiva, mas que tem uma relação intrínseca com o binômio: 

mãe e filho. 

Considerando estas observações na interface de cuidados, com a população geral, 

mas principalmente com a criança, no Brasil. O processo de educação familiar brasileira com 

a criança era diferente dos moldes preconizados na Europa e as influências europeias frente à 

forma de educação escolar das crianças. A concretização deste movimento higienista no 

Brasil e as suas intervenções observando ser importantes na educação das crianças e as 

consequências para a saúde das crianças e da sociedade. A educação e a saúde seriam citadas 

como elementos importantes para a cura das diversas doenças quer fossem físicas, biológicas 

ou de caráter social que assolavam o Brasil. 

As profissões ligadas à área de saúde, especificamente a enfermagem carreiam a 

questão do cuidado com significado especial. Segundo Waldow (1999), a ameaça de 

segurança, doença, a cuidadora dedica-se a prover, além da atenção e do afeto o conforto e 

demais atividades que possibilitem o bem-estar a restauração do corpo, alma e dignidade.  A 

história, trás e auxilia no desenvolvimento de atividades de conforto, redução da dor e da 

incapacidade sob orientação, a este podemos denominar de cuidado tecnológico nas práticas 

de cura ou medicina. A enfermagem começa adquirir forma e status de uma ocupação distinta 

com a formalização do ensino por Florence Nigthingale, visto que a enfermagem enquanto 

um saber organizado, teve inicio na Inglaterra, final do século XIX, sob a liderança de 

Florence Nigthingale. A compreensão sobre Enfermagem, foi entendida como uma arte e uma 

ciência e que requer educação formal, organizada e cientifica; ( ALMEIDA, 1986).   

A arte da enfermagem nightingaliana consiste no cuidar tanto dos seres humanos 

sadios como doentes, ação esta desenvolvida com base em conhecimentos administrativos, 

para tanto, esta ação requer do  profissional da enfermagem, além de conhecimento formal e 

cientifico, vocação, elevado padrão moral e de sentimentos, bem como o desenvolvimento do 

potencial intuitivo e criativo. A ciência da enfermagem se baseia no estudo e compreensão das 



 

leis da vida que prevalecem para os seres humanos sadios e doentes. Tem como uma das 

principais bases a observação meticulosa e a analise lógica e estatística dos dados obtidos na 

experiência do cuidado. Destes estudos emergem as ações de enfermagem. Entendidas como 

cuidar – educar - pesquisar, que para Nigthingale são predominantemente preventivas. Fica, 

portanto evidente que nas concepções Nigthingale estas ações estão interligadas, fazendo 

parte do processo de atuação da área do enfermeiro. 

Nas referencias de Watson (1985) a enfermagem consiste na ciência e na filosofia do 

cuidar/cuidado. Uma forma de entender a enfermagem é através da identificação, descrição e 

investigação dos fatores cientifico-humanísticos principais e essenciais para efetuar uma 

maneira positiva na saúde.  Este observa que é necessário destacar similaridades e diferenças 

entre a ciência e humanismo, a ciência preconiza a neutralidade em relação a valores humanos 

e tem preocupações métodos, generalizações e predições, excluindo a experiência individual.            

O humanismo engloba e se preocupa com a compreensão e avaliações das metas e 

experiências humanas – as respostas emocionais as experiências, as diferenças individuais e 

suas singularidades.  

A ciência para o cuidado/cuidar não pode ser totalmente neutra em relação a valores 

humanos, não pode manter-se separada ou indiferente as emoções humanas. A ciência para o 

cuidar/cuidado requer a analise e compreensão do significado de ações humanas e dos valores 

que determinam as escolhas humanas na saúde e na doença. (WALDOW,1999) 

Segundo Roach (1991) chama a atenção para o fato de que a necessidade de 

cuidar/cuidado nos dias de hoje maior do que nunca; é uma forma de ser visto sob uma 

perspectiva ontológica. Assim, não apenas um privilegio, uma característica da enfermagem. 

O cuidar/cuidado é uma expressão de nossa humanidade, sendo essencial para nosso 

desenvolvimento e realização como seres humanos. Contudo, a enfermagem possui vários 

requisitos e atributos para a designarem e a caracterizam por ser uma profissão de ajuda na 

qual o conceito de cuidado é genuíno como uma conceito que abrange todos os atributos que 

tornam uma disciplina humana e de ajuda. 

 A enfermagem não é nem mais nem menos do que a profissionalização da capacidade 

humana de cuidar, através da aquisição e aplicação de conhecimentos, atitudes e habilidades 

apropriadas aos papeis prescritos a enfermagem (ROACH, 1991; 1993).  Segundo diversos 

autores (LEININGER, 1991;  WATSON, 1988 e ROACH, 1993, apud WALDOW, 1999), o 



 

imperativo ideal e moral e o modo de ser da enfermagem nas ultimas décadas tem priorizado 

o cuidar e cuidado na área de enfermagem. 

A enfermagem é caracterizada como uma profissão de ajuda, conforme ressalta 

Waldow (1995), na qual o conceito de cuidado é genuíno, especificamente o enfermeiro ao 

cuidar de crianças deve valorizar a fragilidade física e emocional relativa à faixa etária e ao 

patamar no processo de desenvolvimento que se encontra. O que importa é o contexto do 

cuidado e a relação que se estabelece, sendo este um dos caminhos e essência da enfermagem.  

Partindo das ideias e conceitos o cuidado passa a ser entendido em uma atitude 

relacionada a sentimento de um ser humano para com outro ser humano, para com algo, que 

fundamentado num processo interativo, é realizado respeitando a dimensão existencial do ser 

e valorizando a expressão da experiência de vida de ambos no momento do cuidar. O cuidado 

ocorre nessa relação humana entre diversos sujeitos, em uma relação dialógica de encontro 

genuíno entre profissional e ser cuidado, em um movimento de complementaridade de 

sentimentos, ações e reações. 

Os esforços de concretização para o contexto de estudos históricos ligam-se à busca de 

consolidação de um processo de cientifização da profissão enfermagem: para isso, 

historiadores da arte de cuidado e da enfermagem dialogam, embora não se referenciam na 

ciência histórica já constituída, aos pareceres e paradigmas da ciência histórica constituída 

para historiografar a arte de cuidado: essa arte é domínio da enfermagem, em todas as suas 

dimensões históricas e aos historiadores e historiógrafos do cuidado cabe estruturá-la em 

campo epistêmico.  

Concorda-se que o cuidado é uma experiência de cuidado/cuidar e seguir modelos e 

comportamentos vem juntar o ambiente de confiança e empoderamento. A questão emergente 

vem sobre a possibilidade de ensinar comportamentos de cuidado. 

A questão de apoio social esta diretamente e conceitualmente ligada ao conceito de 

cuidado. O apoio pressupõe o cuidado. Boff 1999, em seu livro "Saber Cuidar", afirma que o 

cuidado é algo que se encontra na raiz de todo o ser humano; é algo que faz parte da 

constituição humana. Como nos diz Boff: "o ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, sua 

essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo o que projeta, eis a característica 

do ser humano" ( BOFF,1999,p. 35).  



 

A integralidade de viver em sociedade esta presente nos seres e esta é a característica 

primordial da condição humana, que nos faz pensar em cuidados de forma imprescindível na 

manutenção da vida e no processo de perpetuação da espécie. 

Cuidado é estrutura, fundamento e conceito epistemológico, consolidador de um modo 

exclusivo de apreender, de atuar (sobre) e de se relacionar (com) o mundo das coisas e das 

pessoas; um modo diverso daquele constituído pelos conceitos de trabalho, meios de 

produção e forças produtivas. (WALDOW, 1999).   

Desse modo, o ato de cuidar expressa tanto as práticas sociais de promoção da saúde 

quanto de educação. Por isso fica quase impossibilitado o dissociar do cuidado com a saúde e 

das atividades consideradas educativas, embora os procedimentos de cuidado possam exigir 

conhecimentos de áreas diferentes e complementares daquelas que dão suporte às ações 

pedagógicas, assim como ter um sentido atribuído pelo grupo social no qual esse cuidado 

entrelaçado com a educação ocorre.  

O exercício do cuidar não é uma mera técnica, mas sim, fundamentalmente, uma arte, 

essa precisa de conhecimento adequado e especifico com teor psicológico, anatômico, 

antropológico, cultural, religiosos, e de um conjunto de fatores que convertem esse exercício 

em arte e jamais em uma ciência exata. Cuidar da saúde transcende o marco da biologia e 

corporeidade do individuo e requer atenção e o desenvolvimento de outras dimensões 

constitutivas do ser humano. 

O código de deontologia da profissão de enfermagem da Associação de Enfermeiras e 

Enfermeiros do Canadá (1985), a prática da enfermagem pode ser definida como “ uma 

relação de ajuda marcada  pelo dinamismo e a preocupação pelos demais”, relação em cujo 

interior o profissional de enfermagem ajuda o cliente a alcançar e a conservar o melhor estado 

de saúde, possível. (COFEn, 1992). 

Seguindo esse pensamento e reiterando outros conceitos sobre o que é enfermagem e 

sua relação com o cuidado que  tem o entendimento de que enfermagem é o cuidado do ser 

humano, o acompanhamento pluridimensional, tanto em intensão como extensão, da pessoa 

humana enferma. O exercício de cuidar não é mera técnica, mas sim fundamentalmente, uma 

arte.  Essa arte de cuidar precisa de conhecimento adequado e interdisciplinar como 

psicologia, anatomia, antropologia cultura, religião que transcende do marco da corporeidade 

do individuo e requer a atenção e o desenvolvimento de outras dimensões constitutivas do ser 

humano. 



 

Para entrelaçar o cuidar com o processo de curar que esta interligado aos cuidados de 

enfermagem no âmbito hospitalar. Um dos objetivos da enfermagem hospitalar é cuidar do 

paciente, da pessoa doente, restabelecer a saúde e ajudar os cuidadores a exercer 

adequadamente essa tarefa. observando que a razão de ser cuidado consiste em garantir a vida 

do sujeito e sua autonomia funcional, velar por sua independência. Exemplificando o processo 

de maternidade onde a mão ensina o filho a ser independente como pessoa e cidadão.  

Parafraseando Torralba i Roseló nas leituras de  Domínguez Alcoón sobre o sentido de 

cuidar para a enfermagem, 

É necessário recuperar o sentido que o cuidar tem tido desde sua origem: 

manter a vida, dar vida; manter a vida apartando o evitando o mal, além dos 

cuidados da reparação, restabelecendo a saúde e  combatendo a doença. Essa 

é a tarefa que os profissionais tem em foco, ou seja, proporcionar uma ajuda 

competente que permita ao cliente alcançar a independência ou máxima 

independência possível, saber discriminar quando a ajuda já não é 

necessária, respeitar a dignidade humana, promover a participação do cliente 

nos cuidados e respeitar sua liberdade individual. Finalmente, proporcionar 

como perito em uma parcela do cuidado da saúde a informação que permite 

ao cliente tomar suas próprias decisões. A técnica é necessária, 

imprescindível, mas não é tudo sem o desenvolvimento das possiblidades de 

vida das pessoas. Se não é possível triunfar sobre a morte, não há porque 

renunciar as possibilidades de vida ainda existam.(TORRALBA, 2013,pg 

119/120). 
 

A enfermagem na figura do enfermeiro precisa especificar e definir constantemente 

sua contribuição única e essencial no cuidado da saúde, conhecer e fazer conhecer que é a 

natureza dos serviços e procedimentos que realizam em um trabalho centrado na pessoa, 

aprofundando sua noção de cuidar. 

Pellegrino (2013) traz sentidos definição sobre o cuidar calçada na base moral, e 

sobre as obrigações profissionais e a ética. O cuidar se constitui no fundamento moral, a partir 

do qual deve reger-se a práxis profissional da enfermagem.  

O sentido de cuidar esta ligado com uma ideação de compaixão, nessa perspectiva 

cuidar de alguém é ter compaixão por ele, é se por no lugar, é viver o que ele esta vivendo, é 

sofrer o que esta sofrendo participando animicamente de seu estado de saúde.  

O segundo sentido é quando se ajuda o outro ser humano a realizar o que não pode 

fazer sozinho, é ajudar na aquisição da autonomia, realizar sua própria vida. Para isso cuidar é 

altamente operativo utilizando-se de recursos para que o sujeito em questão possa ser 

autônomo ou valer-se por si só.  



 

Na terceira acepção cuidar esta no fato de convidar o paciente a transferir sua 

responsabilidade e sua ansiedade ao medico ou ao profissional de enfermagem, onde o 

enfermo deve confiar, desejando ajudar com sua responsabilidade, transferindo livremente 

para o profissional o seu cuidado. 

No ultimo significado o cuidar consiste em por todos os procedimentos, pessoa e 

técnica, com detalhes e perfeição a serviço do enfermo. Refere-se fundamentalmente a 

finalidade da ação de cuidar, é buscar o seu bem, velar pela saúde, pelo restabelecimento 

completo e integral, colocando todos os recursos técnicos e humanos a serviço desse paciente, 

seria converter no verdadeiro cetro da ação, em torno do qual tudo tem sentido e valor.  

Finaliza Pellegrino (2013), com o cuidado integral, em quatro sentido, como uma 

obrigação moral dos profissionais de saúde. não é opção para exercer e interpretar mas com 

responsabilidade profissional. a ação de cuidar é um dever fundamental e não mera opção 

vital. tudo isso calçado no juramento de Hipocrático. 

 Concluindo para Pellegrino (2013), cuidar é compadecer-se de alguém, ajuda-lo a 

ser autônomo, convidar a compartilhar sua responsabilidade e sua angustia, transformando-o 

no verdadeiro centro da vida sanitária, enfim, exercer o dever moral de tudo profissional de 

saúde  velando pelo bem do paciente. 

Ainda que a enfermagem empregue as palavras de cuidados e cuidar para descrever a 

sui própria e sua prática, permanece faltando uma definição clara e objetiva para compreensão 

dessas expressões. Essas palavras e seus inúmeros significados são pouco compreendidos e  

estudados dentro de diversas áreas de conhecimento e investigação, pode-se afirmar essa 

objeção advem de inúmeras correntes de pensamento e algumas tem pouca adequação aos 

pensadores historicamente definidos para esse tema conceitual. Observa-se que o cuidar esta 

interligado a palavra de curar mas fica evidente que o cuidar tem uma concepção holística de 

saúde, de cuidar, ou acompanhar adequadamente o enfermo, e para isso deve-se pensar essa 

práxis a partir de sua essência.  

No campo da enfermagem contemporânea o cuidar tem sido objeto de reflexões sob 

distintos modelos teóricos. Basicamente em três caminhos de reflexão teóricas cita-se as 

teorias de enfermagem, aqui denominada de  teoria de Orem,  a ciência dos cuidados de 

Watson e a teoria de cuidado transcultural   de Leninger. A teoria de Orem,  esta  relacionada  

as questões de autocuidado, o modelo de Watson fundamenta-se na ciências que amparam e 



 

se apoiam em realizar cuidados como psicologia, nutrição, fisioterapia, antropologia, ética e 

estética do cuidar. Para descrever a teoria de cuidado transcultural na qual vou me deter pais 

profundamente  pois é especificadamente relevadora sendo que proporciona uma base 

cultural, em concepção e operacionalidade dos conhecimentos a pratica de enfermagem. 

(GEORGE, 2000). 

A produção do cuidar em instituições tem sempre um desafio nos serviços públicos de 

saúde, que colocam a competência técnica – cientifica baseada no modelo biomédico o que 

historicamente é entendido e estruturado. Esses desafios remetem a uma crescente demanda 

da população, relacionada com as perspectivas e possibilidades de manutenção da vida em 

determinada sociedade. 

 

2.3 Perspectivas teóricas de cuidados transculturais 

 

As considerações e reflexões sobre cuidar, cuidados de enfermagem  na manutenção 

da vida humana não deve se ater em medidas de prevenção, promoção, diagnostico, 

tratamento e reabilitação nos processo de doença e cuidados com a saúde. O conhecimento do 

contexto no qual o ser humano esta inserido tem ligações com a cultura, valores, crenças, 

rituais e modos de vida individuais e familiares bem como a relação e lugar que ocupa dentro 

de determinada sociedade.  

Alguns pensadores do cuidar e cuidado dentre os quais podemos citar Minayo 

(1991), Queiroz (1998), Langdon (1993) incluindo a Leininger (1991) que enfatizam 

interdisciplinaridade entre antropologia e saúde especificamente a enfermagem na 

compreensão do processo saúde e doença em determinada população. 

A Enfermagem Transcultural tem como um dos seus focos analisar e conhecer as 

diferentes culturas, sobre seu entendimento comportamental para os cuidados e caracterizando 

especialmente ao cuidado de enfermagem. Para esse fim é necessário desenvolver um corpo 

de conhecimento cientifico com caráter humanizando e holístico possibilitando o 

aprimoramento do cuidado universal. Para isso a finalidade da enfermagem transcultural esta 

em adquirir conhecimento da prática profissional onde a questão cultural esteja embasada, 

entendida para planejar e operacionalizar cuidados específicos. 



 

Nas definições de Leininger sobre enfermagem transcultural essa é “um conjunto de 

inter-relações de conceitos e hipóteses que respeitam os comportamentos, os valores, as 

crenças dos indivíduos e dos grupos na execução do cuidado” (Leininger, 1998, p. 48). Com 

esse pressuposto inicial começa a ser reconhecido os aspectos culturais das necessidades 

humanas no modo de vida de cada individuo e grupo étnico. 

Cabe compreender que cada cultura percebe e pratica de modo peculiar os cuidados 

individuais, familiares e sociais bem como definir  nas palavras de Leininger o que é cultura 

“como valores, crenças, normas e práticas de vida de um determinado grupo, aprendidos, 

partilhados e transmitidos que orientam o pensamento e as decisões e as ações, de maneira 

padronizada” (Leininger
 , 

1998, p. 60). 

Um dos objetivos da enfermagem Transcultural transcende a consideração de 

culturas diferentes, alicerçada na crença de que a maioria das culturas pode determinar o tipo 

de cuidado desejado direcionado para os usuários dos serviços de saúde; esta em “dispor uma 

forma de cuidar que seja sensível e tenha origem nas necessidades do indivíduo, sua família e 

grupos culturais” observando que o cuidar esteja em acordo com as necessidades de uma 

população em determinado momento de sua história. (HERBERG,
 
1995,pg 26).  

 Incluindo a em compreender a perspectiva desses usuários, sua visão de mundo, seu 

conhecimento e suas práticas como base para decisões e ações assistenciais (LEININGER, 

1991). 

A Teoria Enfermagem Transcultural foi “construída a partir da premissa de que as 

pessoas de cada cultura, não apenas podem saber e definir as formas nas quais experimentam 

e percebem seu mundo de atendimento de enfermagem”, mas também propicia relacionar as 

vivencias, compreensão contextual e percepções com as suas crenças e práticas de saúde 

(Leininger
 
2002, p. 70). Observa-se que esses conceitos estão demonstrados no modelo acima 

 



 

 
Figura 1 - Modelo “Sunrise” 

Fonte: Rev.Esc.Enf. LI SP v.31, n.3, p.498-516, dez. 1997. 

 

 

O pressuposto da Teoria sobre o cuidado em sua essência e foco central dominante e 

unificador da Enfermagem fundamenta-se em quatro justificativas, quais sejam: 

 (1) o constructo do cuidado à essencial para o crescimento, o 

desenvolvimento e a sobrevivência humana; (2) a finalidade é explicar e 

compreender o papel daquele que cuida e daquele que recebe o cuidado; (3) 

a preservação e manutenção do cuidado como atributo humano é essencial 

para a sobrevivência de seres humanos e das culturas através dos tempos; e 

(4) a Enfermagem é uma profissão que nunca estudou sistematicamente o 

cuidado e sua relação com o cuidado de enfermagem, que precisa ser 

documentado, compreendido e utilizado de forma terapêutica 

(Leininger1990/1991, p. 45). 

A enfermagem quando analisada como um fenômeno essencialmente cultural amplia 

o entendimento e envolve o contexto e o processo de ajuda a indivíduos de diferentes 

orientações culturais ou de estilo de vida específico, dentro de determinada cultura. O 

cuidado, as manifestações, os processos, os valores e as crenças de Enfermagem Transcultural 

precisam ser explicados de maneira sistemática e científica com bases humanísticas. 

Embasado nessas considerações que o cuidado de enfermagem terapêutico  pode se fazer 

eficaz e com valoração cultural sempre  determinado e embasado nas necessidades humanas. 

As culturas têm sua característica própria para o fazer diário em cuidados gerais e cuidados 

específicos em saúde, observando que esse é de conhecimento dos integrantes da própria 



 

cultura, porem frequentemente desconhecidos pelos profissionais de saúde formados com uma 

visão biomédica e que todos tem uma bagagem cultural diferenciada. 

A busca do equilíbrio entre cultura pessoal, formação biomédica e cultura da 

população na qual vai desenvolver sua profissão é o caminho indicado para percorrer e 

compreender os aspectos envolvidos tais como religião, laser, educação e modos de 

relacionamentos entre as famílias de uma composta comunidade. Sempre deve-se observar 

que existem varias formas de realizar o cuidado muitas vezes esse não explicado em sua 

extensão biológica, assim  essas relações culturais em cuidar amplia outras formas de 

conceber este cuidar (ALVES, 1996). 

A essência da Enfermagem é o cuidado e a essência da Enfermagem Transcultural é 

o “cuidado para indivíduos com diversas heranças culturais relacionadas aos processos, às 

funções e às atividades, que variam de acordo com a estrutura social, o sistema cultural e a 

história cultural”.( MOURA, 2005, p. 7) 

A Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural  deve ser pensada em 

formalizar outros  conceitos, tais como: cultura, valor cultural, diversidade cultural de 

cuidado, universalidade cultural de cuidado, cuidado cultural, visão de mundo, estrutura 

social, contexto ambiental, sistema popular de saúde, saúde, sistema profissional de saúde, 

cuidar/cuidado, preservação cultural de cuidado, acomodação cultural do cuidado e re - 

padronização cultural do cuidado (LEININGER, 2002). 

Além desses conceitos, um fator importante na especificidade das culturas estão seus  

valores, crenças, ritos, normas e práticas de vida de um determinado grupo, aprendidos, 

partilhados e transmitidos que orientam o pensamento, as decisões e as ações, de maneiras 

padronizadas (LEININGER, 2002). 

 Um pressuposto relacionado à cultura é o de que os seres humanos são seres 

culturais capazes de sobreviver ao passar do tempo, através de sua capacidade de prestar 

cuidado aos outros, de todas as idades, em vários ambientes e de muitas maneiras. Os valores 

culturais derivam da cultura e identificam maneiras desejáveis de ação e conhecimento. Esses 

valores culturais são, comumente, mantidos pela cultura, por longos períodos de tempo, e 

servem para orientar a tomada de decisões dos membros da cultura (LEININGER, 2002). 

Por outro lado, o Cuidado Cultural é definido como: 



 

Os valores, crenças e expressões padronizadas, cognitivamente conhecidos, 

que auxiliam, facilitam, sustentam ou capacitam outro indivíduo ou grupo a 

manter seu bem-estar, saúde, melhorar sua condição humana e seu modo de 

vida ou lidar com a doença, a deficiência ou a morte (LEININGER, 2002). 

Nas referencias pela visão de mundo, o cuidado cultural é a maneira pela qual as 

pessoas olham o mundo ou o universo, e formam uma atitude de valoração acerca do mundo e 

de suas vidas observando que essa maneira é entendida como holística e integral como 

orientação para as práticas de cuidados de enfermagem que devem se adaptar em 

conhecimentos reconhecendo as diferenças comportamentais pela bagagem cultural diversa. 

Considerando o contexto ambiental como a totalidade de um acontecimento, situação ou 

experiência particular que confere sentido às expressões humanas, incluindo interações 

sociais, dimensões físicas, ecológicas, emocionais e culturais (LEININGER, 2002) 

O conhecimento, os significados e as práticas derivadas das visões de mundo, dos 

fatores de estrutura social, dos valores culturais, do contexto ambiental e dos usos da 

linguagem são essenciais para guiar a Enfermagem e as ações de seus profissionais no 

fornecimento de cuidado cultural coerentes com a cultura da população. 

Para “conceituar a saúde, é entendido quando” caracteriza por ser um estado de bem-

estar que está culturalmente definido, valorizado e praticado e que reflete a capacidade que os 

indivíduos (ou grupos) possuem para realizar suas atividades diárias, de maneiras 

culturalmente satisfatórias” (LEININGER, 2002,  p. 35). Continuando com esse pensamento, 

a autora faz uma distinção entre dois sistemas de saúde existentes na sociedade, sendo que um 

se refere aos sistemas de cuidados populares de saúde ou sistemas "folk", entendidos como: 

Conhecimentos e habilidades tradicionais, populares (com base doméstica), 

culturalmente aprendidos e transmitidos, usados para proporcionar atos 

assistenciais, apoiadores, capacitadores ou facilitadores por ou para outro 

indivíduo, grupo ou instituição com necessidades evidentes ou antecipadas 

de melhorar um modo de vida humano, uma condição de saúde (ou bem-

estar) ou para lidar com situações de deficiência ou morte (LEININGER, 

2002, p. 158). 

O outro sistema de saúde é definido como sistema de cuidado ou de cura profissionais 

oferecidos por pessoal de saúde diversificado.  

Esse sistema trata da interpretação do vivido naquela cultura, na perspectiva 

de pessoas que não pertencem a ela e descrevem o cuidado do ponto de vista 



 

profissional; ou seja, um cuidado profissional formalmente ensinado, 

aprendido e transmitido, bem como o conhecimento de saúde, doença, bem-

estar e as habilidades práticas que prevalecem em instituições educacionais 

especiais. (LEININGER, 2002, p. 159) 

Além desses fatores relacionados com o cuidado, algumas definições devem ser 

destacadas, tais como: 

 Preservação Cultural do Cuidado, relacionado nas atividades ou ações em  cuidados  

assistenciais diretas, podendo ser apoiadoras ou facilitadoras bem como desenvolver 

capacidades pessoais direcionadas em auxiliar uma cultura na conservação de valores 

importantes e necessários de cuidados mantendo o bem-estar, ou recuperação de 

enfermidades, incluído o enfrentamento das deficiências temporárias ou permanentes ou o 

processo de morte. (LEININGER,
 
2002). 

Acomodação Cultural do Cuidado, aglomerando atuações e escolhas assistenciais 

criativas, adaptadas pra auxiliar as pessoas de uma cultura a um ajuste entre as partes para 

melhorar o resultado em saúde com cuidados profissionais. (LEININGER, 
 
2002). 

Propondo uma re-estruturação de cuidado cultural acolhendo ações e decisões 

profissionais induzindo a uma organização ou modificação de um novo padrão de cuidados 

nos modos de vida para unir o conhecimento popular ao profissional (LEININGER,
 
2002). 

Leininger  (2002), observa que as atividades realizadas pela enfermagem tem  

embasamento em conhecimentos que englobam as questões culturais e profissionais de modo 

a atender as especificidades de cada caso ou de acordo com as necessidades momentâneas de 

um determinado agravante de saúde. 

Nesse sentido, Monticelli (1994) ressalta sobre os rituais de saúde e sua importância 

nas práticas de enfermagem, permitindo analises comportamental sobre corpo, saúde, vida, 

morte, agravos em saúde comunitária e individual; inserindo as instituições de saúde na 

dinâmica de enfermagem e bem como aos  multiprofissionais. 

A abordagem cultural confirma a indissociabilidade no processo saúde-doença cujo 

processo envolve questões de ordem:  biológica, afetiva, social e comunicativa, com isso, os 

ritos são inevitáveis para todos  os profissionais de saúde, especificamente a enfermagem pois 



 

sua atuação esta muitas vezes na forma de compreender a visão de mundo das pessoas com 

quem estão envolvidos direta ou indiretamente na assistência à saúde. 

 Na prática, os cuidados de  enfermagem transcultural perpassa varias etapas entre 

aproximação, identificação, conhecimento da cultura, identificação para após esses caminhos 

começar a determinar os cuidados a res efetivados, observando a preservação de cuidados 

familiares, e adaptando a sua cultura, ampliando a visão de campo de inserção em beneficio 

do cliente. 

O grande desafio dos profissionais enfermeiros  nessa teoria de enfermagem é o 

conhecimento que deve ser adquirido em antropologia, desmistificar os modos de 

aproximação toque, percepção global do cliente em sua constituição social sem deixar de ser 

um ser humano que cuida de outro com a necessidade de perceber o conhecimento e transpô-

lo, bem como conhecer também a cultura do sujeito a que se assiste. 

 

2.4 A teoria do Cuidado Transcultural de  Madeleine Leininger 

 

Para falar de uma teoria se faz necessário saber quem foi que desenvolveu, para isso 

segue informações básicas sobre Madeleine M. Leininger bacharelou-se em 1950 e concluiu 

mestrado em 1953, que fundou  o subcampo de cuidado  transcultural da enfermagem. A teoria tem 

em entre suas bases a antropologia; adequada para Enfermagem Transcultural com 

perspectivas de cuidado humanizado. 

Nas definições de Leininger a Enfermagem é uma profissão definida como cuidar e 

servir o ser humano sendo que os cuidados devem ter um teor humanístico e transcultural que 

propicia ampliar as dimensões do cuidado humano com teor cientifico, histórico em uma 

abrangência biofísica, política, social e cultural (LEININGER, 1991). 

As pesquisas qualificadas  na etno-enfermagem destacava a importância de estudar um 

povo, cultura, etnia em uma perspectiva emic e etic usando um método qualitativo para a 

descoberta de características na diversidade da cultura em determinado aspecto em estudo 

(LEININGER, 1989). 



 

Uma perspectiva EMIC refere-se a forma pela qual os próprios membros da cultura 

percebem o mundo. Uma perspectiva ETIC é a interpretação das experiências daquela cultura, 

a partir de fato pesquisado. (BRAGA,1997). 

A identificação da natureza, essência e domínio da Enfermagem como profissão tem 

sido uma busca atual de pesquisadores em Enfermagem, através de suas produções científicas.  

Tais atividades são relevantes para explicar o conhecimento e o avanço da 

Enfermagem e distingui-la de outras profissões. Estudos rigorosos atentam para a natureza e o 

fenômeno do cuidado, sendo este humanizado.  

Este fato é confirmado por Leininger (1989, p.12), quando declara: "o cuidado é o 

domínio central e o único para o corpo de conhecimentos e prática na  Enfermagem, e uma 

investigação sistematizada do cuidado poderá avançar a  disciplina de Enfermagem e em 

último caso, prover cuidados de enfermagem  melhores para o povo".  

Luna Cameron (1989, p. 67), descrevendo a teoria de Leininger, afirma que,  

 

"a Enfermagem é essencialmente uma profissão de cuidados transculturais, a 

única que se centra na promoção do cuidado humano para pessoas de uma 

maneira significativa, congruente, respeitando os valores culturais e estilo de 

vida.”. 

 

A Teoria do Cuidado Transcultural citada por Leininger (1985) enfatiza a existência 

de formas distintas na execução do cuidado humano, com características que são perceptíveis, 

sendo possível explicar e justificar a necessidade de implementar o cuidado transcultural na 

assistência de enfermagem, para se ajustar as crenças, valores e modos das culturas, 

consequentemente um cuidado benéfico e significativo possa ser oferecido. 

Leininger (1983, p. 75) declara "o cuidado como centro, único e dominante foco 

característico da Enfermagem", incluindo que “avaliação consciente e um esforço deliberado 

para usar valores culturais, crenças, modo de vida de um indivíduo, família ou grupo 

comunitário, para fornecer auxílio significativo para estas necessidades de cuidado nos 

serviços de saúde”. 

Segundo LUNA CAMERON (1989, p 124), refere que “culturalmente as 

ações de cuidado de enfermagem e intervenções são previsíveis  para manter 

a saúde do cliente, fornecer satisfação e ajudá-lo a se recuperar de  doenças 

ou incapacidades. O cuidado culturalmente congruente pode também  ajudar 

clientes face à morte de modo significativo e pacífico”. LEININGER (1984 

c.p.42),  

 



 

Objetivando facilitar a compreensão dos elementos que compõem a teoria de 

Leininger, Gualda e Hoga (1992, p. 79/80) fizeram a tradução  dessas conceituações. Serão 

descritos a seguir, apenas os conceitos que fundamentaram a compreensão do estudo:  

 

Cultura – Valores, crenças, normas de comportamento e práticas relativas ao 

estilo de vida, aprendidos, compartilhados e transmitidos por um  grupo 

especifico, que orientam o pensamento, as decisões e ações dos elementos  

pertencentes ao grupo.  

Visão de mundo – Modo como os indivíduos percebem seu mundo e 

universo, e nele inserem sua perspectiva de vida.  

Estrutura social – Processo dinâmico e de natureza interdependente, 

compreendendo elementos estruturais ou organizacionais da sociedade e o 

modo como esses interatuam e funcionam. Incluem os sistemas religiosos, 

familiar, político, econômico, educacional, tecnológico e cultural, 

delimitados pelo contexto linguístico e ambiental.  

 

Neste trabalho, o cuidado, definido como "fenômeno de assistência, apoio ou 

facilitação a outro indivíduo ou grupo com necessidades  antecipadas ou evidentes, com a 

finalidade de melhorar a condição humana ou  o estilo de vida," será o objeto central a ser 

pesquisado. (GUALDA e HOGA, 1992, p. 54). 

Para essas autoras a teoria  transcultural é “capaz de predizer e explicar os padrões de 

cuidado humano  das diversas culturas, bem como possibilitar a identificação de valores, 

crenças e práticas populares pelos profissionais de enfermagem".  Acredita ainda que “por 

meio deste conhecimento, as decisões e ações de enfermagem podem tornar-se congruentes e 

benéficas para aqueles que são assistidos” (GUALDA e HOGA,1992, p. 70).  Na análise da 

abordagem de enfermagem, distingue três formas de atuação:  

 

Preservação Cultural do Cuidado: fenômeno culturalmente embasado, de 

assistir, facilitar ou capacitar o indivíduo, que o auxilia a preservar  ou 

manter hábitos favoráveis de cuidado e de saúde.  

 Acomodação Cultural do Cuidado: ato, culturalmente embasado, de  assistir, 

facilitar ou capacitar, que revela formas de adaptação, negociação ou  

ajustamento dos hábitos de saúde e de vida dos indivíduos ou clientes. 

Reestruturação Cultural do Cuidado: modelos reconstruídos ou  alterados 

para auxiliar o cliente a mudar os padrões de saúde ou de vida,  de  forma a 

tornar significativo ou congruente para ele próprio".  

 

Os pressupostos básicos da enfermagem  transcultural que desafiam a  Enfermagem a 

descobrir em profundidade  o fenômeno do cuidado, segundo Leininger (1981), são:  

O cuidado humano é um fenômeno universal, mas a expressão, o processo  e 

o modelo variam entre as culturas; cada situação de cuidado de enfermagem 

tem comportamento no cuidado  transcultural, necessidades e implicações;  



 

O ato e processo de cuidar são essenciais para o desenvolvimento humano, 

crescimento e sobrevivência;  o cuidado poderá ser considerado a essência e 

unificação intelectual e  dimensão prática do profissional de enfermagem;  

O cuidado tem dimensões biofísicas, psicológicas, culturais, sociais e  

ambientais, as quais puderam ser estudadas, praticadas no sentido a prover  

cuidado holítisco para as pessoas;  

 Os comportamentos de cuidado transcultural, formas e processos tem ainda  

que ser verificado em diversas culturas, quando este corpo de conhecimento 

é  obtido, tendo potencial para revolucionar a prática diária da enfermagem;  

para fornecer cuidado de enfermagem terapêutico, a enfermeira poderá ter  

conhecimento de valores culturais, crenças e práticas dos clientes;  

Os comportamentos de cuidados e funções variam de acordo com  

características da estrutura social de determinada cultura;  a identificação de 

comportamento universal e não universal, cuidado  popular e cuidado 

profissional, crenças e práticas, serão importantes para o  avanço do corpo de 

conhecimentos de Enfermagem; há diferenças entre a essência e as 

características essenciais de cuidado  e comportamentos de cura e processos;  

não existe cura sem cuidado, mas pode existir cuidado sem cura. 
 

Ao revisar conceitos e conteúdos na questão de cuidados e transculturalidade que 

vem a indagação no processo do cuidar na equipe de enfermagem que atua dentro de hospitais 

pois a ligação entre saúde e doença, viver ou morrer fica muito próxima aos pacientes.  

Sendo que o cuidado dentro do serviço hospitalar ganha importância como atitude 

profissional que orienta o conjunto de ações  e praticas dos assistir integralmente a promoção 

de saúde e todas voltadas para atender essa clientela.  

O processo educacional que visa a formação dos profissionais de equipe 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), deve abranger as capacidades gerais e as 

especificas. As propostas de formação para o exercício do trabalho embasadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), para os cursos na área de saúde em diálogos com as diretrizes 

para atuação no SUS- Sistema Único de Saúde na relação como os princípios e diretrizes para 

a norma operacional básica de recursos humanos para o SUS. Toda a dinâmica de formação 

resulta de aquisições cognitivas e comprovadas habilidades de discernimento intelectual 

resulta de um processo que envolve politicas de ensino, politicas de exercício profissional e as 

do trabalho em saúde bem como o credenciamento formal no sistema educacional vigente. 

2.5 Caminhos históricos dos hospitais 

 

A raiz da palavra hospital é de origem latina e vem do hospes – hóspedes,  justificado  

por ser casas ditas de assistência onde eram acolhidos os  peregrinos, pobres e enfermos. 

Atualmente essa palavras - hospital adquire aproximação com a  acepção de nosocomium, de 

fonte grega, cuja significação é – tratar os doentes – como nosodochium quer dizer – receber 



 

os doentes. Outras palavras usadas para designar hospitais e redes de assistência, todas com 

ligações de asilamento de pobre, desvalidos, desamparados, atenção com mulheres e idosos, 

cita-se,  

ptochodochium, ptochotrophium, asilo para os pobres; poedotrophium, asilo 

para as crianças; orphanotrophium, orfanato; gynetrophium, hospital para 

mulheres; zenodochium, xenotrophium, refúgio para viajantes e estrangeiros; 

gerontokomium, asilo para velhos; arginaria, para os incuráveis. Hospitium 

era chamado o lugar em que se recebiam hóspedes. Dêste vocábulo derivou-

se o têrmo hospício. A palavra hospício foi consagrada especialmente para 

indicar os estabelecimentos ocupados permanentemente por enfermos 

pobres, incuráveis e insanos. Sob o nome de hospital ficaram designadas as 

casas reservadas para tratamento temporário dos enfermos. Hotel é o têrmo 

empregado com a acepção bem conhecida e universal. (historia dos 

hospitais, ministério da saúde) 

Mas para começarmos a entender a origem desta lembrança remetemo-nos ao termo 

Hospice, que pode ser usado para designar a prática dos cuidados gerais e paliativos, termo foi 

primariamente usado para definir espécies de abrigos destinados ao conforto e a cuidados com 

peregrinos e viajantes. O relato mais antigo é do Hospício do Porto de Roma, século V, onde 

Fabíola, discípula de São Jerônimo, cuidava de viajantes oriundos da Ásia, África e do Leste. 

(CORTES, 1988). 

Os Hospices medievais abrigavam peregrinos e doentes, nos trajetos conhecidos 

dentro da Europa, exemplificando o caminho de Santiago de Compostela. Tem relatos de que 

muitos morriam em hospedarias, estalagens onde de acordo com a situação algumas vezes 

recebiam cuidados leigos e de cunho meramente caritativo. 

Ainda dentro da obra de Elias (2001) e em se tratando da inter-relação social do cuidar 

e de uma das finalidades dos hospitais que seria de prover uma “boa morte” para os 

indivíduos, lembrando que somente o ser homem possui a consciência de morte ao declinar de 

um ciclo biológico.  Dentro de um processo civilizador a decadência do homem como ser 

físico que vai encaminhar um processo bem como reflete Elias nesta considerações sobre as 

instituições destinadas ao atender/cuidar os moribundos. 

“Como outros aspectos animais, a morte, tanto como processo quanto como 

imagem mnemônica, é empurrada mais e mais para os bastidores da vida 

social durante o impulso civilizador. Para os próprios moribundos, isso 

significa que eles também são empurrados para os bastidores, são isolados”. 

(ELIAS, p. 89) 

 

Dentro deste transcurso as instituições de caridade começaram na Europa do século 

XVII e foram edificados como abrigos para órfãos, pobres e doentes, sendo esta ser uma 



 

prática que se propagou por organizações religiosas (católicas e protestantes) em vários 

pontos do continente.  

No século XIX, passou a características de hospitais, com alas destinadas aos cuidados 

de doentes com tuberculose, doenças contagiosas, com gestantes, crianças e para estes 

enfermos era essencialmente leigo e voltado para a cuidada espiritual e tentativa de controle 

da dor.  

No século XX, os avanços científicos possibilitaram entendimento dos mecanismos de 

ação e origem de muitas doenças, unindo a microbiologia, a precocidade diagnóstica,  meios e 

instrumentos terapêuticos e preventivos, uso de tecnologias médicas para diagnóstico como o 

Raio-X (1895) e o uso de fármacos realmente eficazes para terapêutica como a sulfa (1936) e 

a penicilina (década de 1940), com resposta direta no processo de cura dos pacientes.  

Podemos citar a Segunda Grande Guerra Mundial que possibilitou a experimentação 

de atendimento, medicamento e tecnologias nos hospitais de front. Era esperado que os 

resultados desse período viessem a influenciar os hospitais pós guerra.  

Na década de 1950 cristalizou o conceito de hospital que conhecemos hoje, a  

Organização Mundial de Saúde OMS, passou a disciplinar e orientar a atividade hospitalar e 

em 1957 estabeleceu o conceito de hospital moderno como  

Parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar 

à comunidade completa assistência á saúde, tanto curativa quanto preventiva, 

incluindo serviços extensivos á família, em seu domicílio e ainda um centro 

de formação para os que trabalham no campo da saúde e para pesquisas 

biossociais. (PEDROSA, 2004, p. 20).  

Para Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) hospitais são:  

Todos os estabelecimentos com pelo menos 5 leitos, para internação de 

pacientes, que garantem um atendimento básico de diagnóstico e tratamento, 

com equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência 

permanente prestada por médicos. Além disso, considera-se a existência de 

serviço de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 

24horas, com a disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, 

serviço de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados para 

a rápida observação e acompanhamento dos casos" (QUINTO NETO e 

BITTAR, 2003, p.13). 

No Brasil, a assistência hospitalar aos indigentes e pobres era oferecida pelas Santas 

Casas, entidades ligadas as colônias de imigrantes e por serviços de filantropia, esses eram 

precários e os conhecimentos científicos preconizados estavam baseados nas concepções 

miasmáticas das doenças. Portanto para combater as doenças e proteger a população, as ações 



 

em saúde se preocupavam com a urbanização, circulação do ar, água, medidas contra sujeira 

das ruas e casas. Compreendido como uma responsabilidade do poder publico e autoridades. 

A outra parte da população que dispunha de recursos buscava atendimento com 

médicos particulares, cirurgiões, barbeiros, sangradores, curandeiros, parteiros e curiosos. 

Com o surgimento dos surtos epidêmicos de febre amarela e cólera evidenciou-se a 

realidade de leitos hospitalares insuficientes para atender a crescente demanda que  em 1543 

fundou-se a  Santa Casa de Misericórdia de Santos, reconhecido como a primeira instituição 

hospitalar da colônia brasileira e o segundo nas Américas. O segundo  hospital foi fundado 

em 1550 em Salvador, a Santa Casa de Salvador. Considerando que esses dois hospitais tem o 

objetivo de atender os viajantes e marinheiros cansados e debilitados fisicamente pela longa e 

árdua travessia do Oceano Atlântico. Durante quase todo período colonial a assistência 

hospitalar a população esteve a cargo das enfermarias Jesuítas e posteriormente das Santas 

Casas de Misericórdia (TELAROLLI, 1995).  

Em 1850 instaura-se a Junta de Higiene Pública, com a finalidade de unificar os 

serviços sanitários e reduzir os agravos em saúde e situação sanitária da população. 

A história demonstra que a atuação do Estado em atender a assistência médica a 

população, principalmente a hospitalar, até a década de 1920 era quase inexistente.  Ressalta-

se que a exceção era a assistência aos “alienados”, que em 1912 totalizavam  de 32 

instituições e 16 eram mantidos pelo governo federal, estadual ou municipal (IBGE, 2002).  

Na década de 1920, a assistência hospitalar no Brasil estaria cada vez mais relacionada 

com as políticas de Previdência Social, as Caixas de Aposentadoria e Pensão, as CAP, para 

COHN (2002, p. 230) “data importante portanto desta época as raízes da privatização da 

assistência médica no Brasil, sob a égide da política previdenciária instituída pelo estado e 

sem ônus para os cofres públicos”.  

A partir de 1930 foi ampliada a oferta de leitos hospitalares inicialmente no Distrito 

Federal pelas políticas públicas de saúde e iniciou-se o caráter continuado nas ações 

especificas. Em 1930 com a criação do Ministério da Educação e Saúde, inicia-se o processo 

de centralização no que tange as políticas de saúde pública, esse era composto pelo 

Departamento Nacional de Educação e pelo Departamento nacional de Saúde. A partir de 

1934 este último passou a ser chamado de Departamento Nacional de Saúde e Assistência 

Médico-Social, que a ele estava ligado a Diretoria de Assistência Hospitalar. 



 

  A partir de 1933, surgiram os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP),como 

instituições que compreendiam os trabalhadores, agrupados de acordo com as atividades que 

exerciam. (PAULUS e CORDONI, 2006). 

Com o processo de industrialização e crise mundial a saúde pública  é desvalorizada, 

ganhando  importância a assistência médica individual para reprodução e manutenção da 

força de trabalho. 

No ano de 1930, se dá início a era Vargas, que priorizava os interesses para a 

população urbana que estava empregada nos setores industriais e comerciais. Sua atuação no 

setor de saúde dos trabalhadores foi um grande avanço. Com uma nova legislação que 

garantia  e ampliava a assistência medica aos desamparados. Ressalta-se os investimentos 

governamentais educação popular,  direcionados a  educação em saúde. 

A Constituição Federal de 1934,  foi garantido aos empregados, a assistência médica, a 

licença remunerada à gestante trabalhadora e a jornada de trabalho de oito horas, e o salário 

mínimo e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943 (BRASIL, 1943). Onde 

consolidou algumas garantias trabalhistas, como: salário mínimo, indenização aos 

acidentados, tratamento médico aos enfermos, o pagamento de horas extras, férias 

remuneradas a todos os trabalhadores que possuíam carteira de trabalho.  

Com o firmamento das políticas de saúde adotada por Vargas ocorreu o atendimento 

aos operários doentes e seus dependentes. Iniciando com esses fato  a estruturação dos setores 

previdenciários, tornando-se o eixo forte de assistência médica da população trabalhadora dos 

centros urbanos. 

Consequentemente houve uma diminuição das mortes por doenças epidêmicas, 

principalmente nos grandes centros urbanos do Sudeste e do Sul do país, porem  aumentou as 

chamadas doenças de massa, e introdução de técnicas no combate de doenças rurais , mesmo 

com a ampliação da cobertura medico hospitalar o Brasil ainda era um pais dito enfermo. 

Em 1948 é elaborado o plano Salte (Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), em 

1953 com a Lei n ° 1920. (BRASIL, 1953). Ainda sob a influência do plano de governo, foi 

criado o Ministério da Saúde (MS), que tinha por objetivo às atividades de caráter coletivo. 



 

Mesmo sendo a principal unidade administrativa de ação sanitária direta do 

Governo, essa função continuava, ainda, distribuída por vários ministérios e 

autarquias, com pulverização de recursos financeiros e dispersão do pessoal 

técnico, ficando alguns vinculados a órgãos de administração direta, outros 

às autarquias e fundações. (BRASIL, 1953) 

Em 1956 criou-se o Departamento Nacional de Endemias Rurais, que tinha como 

objetivo: executar e organizar os serviços de investigação sobre as doenças parasitárias que 

ainda assolavam o país, dentre elas, pode-se citar a malária. O Instituto Oswaldo Cruz 

preservava sua condição de órgão de investigação, pesquisa e produção de vacinas. A Escola 

Nacional de Saúde Pública incumbia-se da formação e aperfeiçoamento de pessoal e o antigo 

Serviço Especial de Saúde Pública atuava no campo da demonstração de técnicas sanitárias e 

serviços de emergência a necessitarem de pronta mobilização, sem prejuízo de sua ação 

executiva direta, no campo do saneamento e da assistência médico-sanitária aos estados. 

(BRASIL, 1956). 

Segundo Bertolli (2008, p. 42) as áreas rurais ficavam sob a responsabilidade quase 

exclusiva do Ministério da Saúde. As regiões industriais e densamente povoadas eram 

“atendidas principalmente pelos hospitais e clínicas próprios ou conveniados com os institutos 

de pensões e aposentadorias, mantidos pelos trabalhadores e seus patrões”.  

Na década de 40, os sindicatos fizeram mobilizações objetivando ao o governo a 

reexaminar a vigente legislação previdenciária, pois ocorreu um aumento dos trabalhadores e 

seus dependentes que possuíam o direito ao tratamento de saúde que era financiado pelos 

institutos e caixas, e o  aumento  significativo do numerário  de aposentados por tempo de 

serviço. 

Em 1960, visando aperfeiçoar o sistema, o governo federal sancionou a Lei Orgânica 

da Previdência Social (LOPS) (BRASIL,1960).  O feito principal estabelecido pela LOPS foi 

igualar as contribuições a serem pagas pelos trabalhadores para o instituto o qual estivessem 

filiados. Com a nova legislação todos os segurados passaram a contribuir com 8% de seu 

salário para a Previdência; os empregadores e o governo federal pagariam idêntico valor.  

Embora o Ministério da Saúde retomasse o compromisso de realizar programas de 

saúde e saneamento, conforme estabelecido no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND) de 1975, não se alterou significativamente a situação de abandono em que se 

encontrava a saúde pública. O resultado foi trágico, com o aumento de enfermidades como a 



 

dengue, meningite e a malária. Quando tais doenças se tornavam epidêmicas, as autoridades 

da ditadura recorriam à censura, impedindo que os meios de comunicação alertassem o povo 

sobre a ameaça. (BERTOLONI, 2008, p.52). 

No ano de 1975 foi criado o Sistema Nacional de Saúde, cuja finalidade era tornar 

eficiente, com baixo custo as ações de saúde em todo país. Em 1976, é fundado o Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) que foi um marco para o início do Movimento da 

Reforma Sanitária Brasileira (MRSB). Esse movimento lutava contra a ditadura militar e 

preconizava um novo modelo assistencial que destacava a importância da assistência primária 

de saúde. (PAULUS E CORDONI, 2006). 

O movimento estimulou a elaboração de um documento intitulado Pelo direito 

universal à saúde que destaca a necessidade do Estado de se comprometer efetivamente com a 

saúde da população. O texto ressaltava que o acesso à assistência médico-sanitária era um 

direito do cidadão e dever do Estado prestar esse serviço. 

Bertolli (2008) menciona que este documento serviu de base nos trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1988, o qual incluiu propostas da população e também 

de profissionais da área da saúde.  

Em 1977, o governo cria o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS) através da Lei n° 6.439 / 77. (BRASIL, 1977). O SINPAS aglomerou várias outras 

instituições como, por exemplo, o INPS. No mesmo ano o Ministério da Saúde já direcionava 

as suas ações em esferas municipais com o intuito de formar uma rede básica de saúde voltada 

para a atenção primária. 

Em maio de 1978 a atenção primária à saúde tornou-se prioridade dos municípios 

deixando os casos mais complexos (atendimentos secundários e terciários) para a União e os 

Estados. (PAULUS E CORDONI, 2006). 

Um fato importante ocorrido em maio de 1980 foi a VII Conferência Nacional de 

Saúde, pois foi nesse evento que surgiram as primeiras ideias para a modificação do programa 

do INAMPS denominado PREVSAÚDE que tinha por objetivo generalizar o desempenho 

com o programa que apresentava como foco à assistência primária. No entanto, tal programa 

acabou não saindo do papel em função da crise econômica da Previdência que se iniciou em 

1981. 



 

A pouca atenção que era direcionada às ações de saneamento básico e à medicina 

preventiva tornava fácil o surgimento de doenças, as quais poderiam ser diagnosticadas 

inicialmente e solucionadas com as medidas preventivas do setor de atenção primária à saúde. 

Em 1982 surge o “Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da 

Previdência Social”, elaborado pelo Conselho Consultivo de Administração da Saúde 

Previdenciária, conhecido como Plano do CONASP que foi criado para racionalizar as ações 

de saúde. (BRASIL,1981). 

O modelo curativo dominante começa a ser abalado. Este plano atuou sobre a 

racionalização das contas com os gastos hospitalares dos serviços contratados com o sistema 

SAMPHS – Sistema de Assistência Médico-hospitalar da Previdência Social, com isso 

finalizando a modalidade em uso denominada pagamento por unidade de serviço. Esse Plano 

refere-se também ao aproveitamento da capacidade instalada de serviços ambulatoriais 

públicos. (PAULUS e CORDONI, 2006) 

Em 1982 foram firmados convênios trilaterais envolvendo os Ministérios da 

Previdência Social, Saúde e Secretarias de Estado de Saúde, os quais posteriormente foram 

substituídos pelas Ações Integradas de Saúde – AIS com o objetivo da universalização da 

acessibilidade da população aos serviços de saúde. Esta proposta abriu a possibilidade de 

participação dos estados e, principalmente, municípios na política nacional de saúde. 

As AIS representaram o primeiro passo para a descentralização no sistema de saúde. 

Essas reuniram os serviços municipais e estaduais aos serviços pagos pelo INAMPS. A União 

assumiu os repasses dos encargos e dos recursos destinados ao sistema de saúde. 

A VIII Conferência Nacional de Saúde que ocorreu em março de 1986 propôs grandes 

mudanças embasadas no direito universal à saúde. Dentre essas modificações destaca-se a 

participação da sociedade e a descentralização dos serviços assistenciais. 

O evento já mencionava a importância da municipalização como forma de executar a 

descentralização. Essa Conferência serviu de base para a formação do SUS – Sistema único 

de Saúde. Contou com 5.000 participantes, os quais produziram um relatório que serviu de 

subsídio decisivo à Constituição Federal de 1988 nos assuntos relacionados à saúde 

(BRASIL, 1986). O SUS é um sistema, ou seja, é composto por várias instituições (União, 



 

Estados e Municípios) é “único”, pois tem a mesma doutrina de atuação em todo o território 

nacional e a organização se dá através da mesma sistemática. 

De acordo com Souza (2008, p. 13),  no final da década de 80, o INAMPS adotou uma 

série de medidas que aproximaram ainda mais de uma cobertura universal de clientela, dentre 

as quais se destaca o fim da exigência da carteira de segurado do INAMPS para o 

atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública. Esse processo culminou 

com a instituição do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), por meio da 

celebração de convênios entre o INAMPS e os governos estaduais. 

A Constituição Federal de 1988 traz entre os seus dispositivos a criação do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) que apresentava como base o princípio de 

integração de todos os serviços de saúde, tanto os públicos como os particulares. O SUDS 

deveria constituir uma rede hierarquizada e regionalizada e com a participação da comunidade 

na administração das unidades locais. 

Outro fator importante é que o governo procurou estabelecer mecanismos para que o 

Estado interferisse consideravelmente nos serviços particulares de saúde. Sendo assim, o setor 

privado de saúde foi considerado como uma forma complementar aos serviços públicos; outro 

aspecto relevante foi que as entidades filantrópicas seriam auxiliares para o funcionamento do 

Suds. 

Segundo Bertolli (2008 p. 64), o SUDS mantém-se atualmente como um objetivo 

futuro. De concreto, houve a integração, mesmo que imperfeita, dos serviços mantidos pelo 

Estado, sem a participação das empresas particulares. Surgiu assim o Sistema Unificado de 

Saúde (SUS) encarregado de organizar, no plano regional, as ações do Ministério da Saúde, 

do INAMPS e dos serviços de saúde estaduais e municipais  

Entre as diretrizes políticas consolidadas pela Constituição Federal de 1988, foi à 

mudança do Sistema de Saúde Brasileiro. Os fatores relevantes que levaram os constituintes a 

proporem uma grande transformação foi o consenso na sociedade sobre a inadequação e 

fragilidade do sistema de saúde. Os aspectos que foram determinantes para a formação e 

modificação foram: 

A presença de doenças de todos os tipos, entre elas as parasitárias, que 

estavam condicionadas ao tipo de desenvolvimento social e econômico do 



 

país e que a saúde não conseguia solucionar; Má distribuição dos serviços de 

saúde, visto que estes estavam presentes em determinadas regiões e ausentes 

em outras;O serviço era extremamente centralizado; Recursos financeiros 

insuficientes para investimentos no setor da saúde; Desperdício de recursos 

destinados à saúde, estimado nacionalmente em pelo menos 30 %; Baixa 

cobertura assistencial à população; Falta de definição clara das competências 

entre os órgãos, e as instâncias político-administrativas do sistema; 

Desempenho descontínuo não só dos órgãos públicos, mas também dos 

privados; Insatisfação dos profissionais de saúde; Baixa qualidade dos 

serviços oferecidos, relacionado aos equipamentos e serviços profissionais; 

Ausência de critérios e de transparência dos gastos públicos; Falta de 

participação da população na formulação e gestão das políticas de 

saúde;Falta de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação dos 

serviços; Grande insatisfação e preocupação da população com o 

atendimento à saúde; 

De acordo com a Lei n° 8.080, no seu art.4° O Sistema Único de Saúde – SUS: 

“É o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 

instituições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, da Administração 

Direta e Indireta e das Fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

O SUS é uma nova reformulação política e organizacional para a estrutura dos 

serviços e ações de saúde estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, 

pelas leis que o regulamentam, quais sejam, a Lei n° 8.080 / 90 e a Lei n° 8.142 / 90. 

O SUS não é considerado um sucessor do SUDS ou do INANPS e sim um sistema de 

saúde que está em construção com o intuito de estar disponível a toda população brasileira. 

O Sistema Único de Saúde, devido aos seus princípios organizativos em todo país, está 

sob a responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. Possui um conjunto de 

unidades, serviços e ações que possibilitam um fim comum, ou seja, às atividades de 

promoção e recuperação da saúde. 

Tendo como base os preceitos Constitucionais, a construção do SUS apóia-se pelos 

seguintes princípios doutrinários: 

Universalidade: este princípio está relacionado com o acesso aos serviços de saúde, 

todas as pessoas têm direito ao atendimento e cabe ao Estado assegurar este direito. Apresenta 

caráter constitucional, não podendo o Estado fazer qualquer tipo de distinção entre seus 

usuários. Esse princípio não necessita de requisitos para sua fruição devendo ser igualitário e 

universal o acesso às ações e serviços de saúde. O Município é o responsável pela 

organização e execução dos serviços destinados à saúde. 



 

Eqüidade: o objetivo principal é minimizar as desigualdades. Significa tratar 

desigualmente os desiguais proporcionando um maior investimento onde a carência é maior. 

Todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde, e o mesmo será atendido conforme 

as suas necessidades. Com base nesse princípio o SUS tem por objetivo orientar as políticas 

de saúde de forma satisfatória a toda população. 

Integralidade: o princípio da integralidade considera a pessoa como um todo 

atendendo todas as suas necessidades. Sendo assim, deve integrar as ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação e promover a ligação com outras políticas públicas. Há a 

prioridade para ações preventivas sem prejudicar os serviços assistenciais que tem por 

finalidade eliminar ou controlar as causas das doenças. 

Promoção: são ações que têm por finalidade eliminar ou controlar as causas das 

doenças e agravos. Estas ações estão relacionadas a fatores psicológicos (estado emocional), 

sociais (condições de vida) e biológicos (herança genética, doenças crônicas). 

Proteção: são ações específicas para prevenir riscos e exposições às doenças, é 

importante para manter o estado de saúde do indivíduo (ex: imunizações, prevenção de 

doenças contraídas no trabalho). 

Recuperação: são as ações que evitam a morte das pessoas que já se encontram 

debilitadas ou que apresentam alguma sequela de determinada patologia (ex: Acidente 

Vascular Cerebral), entre elas pode-se citar exames e diagnósticos, internações hospitalares. 

O SUS apresenta princípios que norteiam a sua organização e são de extrema 

importância para o seu funcionamento: 

Regionalização e Hierarquização: estes dois princípios estão relacionados com a rede 

de serviços do SUS com o intuito de permitir um conhecimento maior sobre problemas de 

saúde da população e, assim, favorecer as ações de saúde específicas para cada região. Os 

serviços de saúde devem ser organizados de acordo com a complexidade das suas ações. O 

intuito é proporcionar um maior conhecimento dos problemas que assolam determinada 

região. 

Descentralização: redistribuição das responsabilidades às ações e serviços de saúde 

entre os vários níveis de governo. 



 

Resolutividade: é a busca pelo atendimento ou quando surge algum problema de saúde 

coletivo, o serviço deve estar capacitado para enfrentar e solucionar o problema. 

Participação dos Cidadãos: é a garantia constitucional de que a população através de 

suas organizações representativas poderá participar no processo de formulação das políticas 

de saúde e o controle de sua execução e com isso abrangendo todos os níveis, desde o federal 

até o local. 

Complementariedade do Setor Privado: a Constituição Federal definiu que quando o 

serviço do setor público for insuficiente e isto, acarretar a necessidade de contratação de 

serviços privados, deve se observar três condições: 

- A celebração do contrato conforme as normas de direito público; 

- A instituição privada deve estar de acordo com as normas técnicas e princípios básicos do 

SUS; 

- A integração dos serviços privados deverá se da na mesma lógica do SUS em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. 

Há duas Leis Orgânicas que regulamenta o SUS, a Lei n° 8.080/90 que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes; e a Lei n° 8.142/90 que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

Outro instrumento importante são as Normas Operacionais (NOBS) que definem as 

estratégias que reorientam a operacionalidade do sistema. Apresentam como objetivos induzir 

e estimular mudanças, aprofundar e reorientar a implantação do SUS, definir novos objetivos 

estratégicos, regular as relações entre gestores e normatizar o SUS. 

 Pactos norteadores do Sistema Único de Saúde:  

 Pacto Social – Federado (1986 /1990): o presente pacto abrangeu a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, 

a Assembléia Nacional Constituinte (Constituição Federal de 1988), o 

Simpósio sobre Política nacional de Saúde na Câmara dos Deputados em 

1989 e a Lei Orgânica da Saúde em 1990. Esses eventos definiram a política 

pública de saúde e seguridade social, a relevância pública, o direito de todos 



 

os cidadãos a saúde e um dever do Estado assegurar e proteger, os 

determinantes sociais da saúde e os princípios norteadores do Sistema Único 

de Saúde (universalidade, igualdade, integralidade, descentralização, 

hierarquização/ regionalização e participação). 

 Pacto Federado – Social (1993): esse ocorreu no ano de 1993 após a ruptura 

do Sistema Único de Saúde devido a retirada da fonte previdenciária, os 

gestores das três esferas de Governo (Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e 

Ministério da Saúde) retomaram e aprofundaram o pacto federado, criando 

as comissões intergestores de pactuação permanente (Comissão Intergestores 

Tripartite e Comissão Intergestores Bipartite) unindo-se ao Legislativo para 

efetivar a direção única com a extinção do INAMPS e aos conselhos de 

saúde e ao movimento da reforma sanitária com a discussão e aprovação do 

documento “A ousdia de cumprir e fazer cumprir a lei”. Esta repactuação 

aliada aos empréstimos oriundos do Ministério da Saúde perante o Fundo de 

Amparo ao Trabalhador possibilitou prosseguir a construção do SUS. 

Pacto Federado (2005/2006): após os contratempos do caráter substitutivo da 

CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), do 

critério parcial de cálculo da contrapartida federal da EC-29 e o adiamento 

da votação da regulamentação da EC-29 (completando mais de 5 anos), a 

Comissão Intergestores Tripartite atualizou os pactos anteriores, aprofundou 

e avançou as pactuações na direção do modelo com base nas necessidades e 

direitos da população e lançou o “Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão”, a seguir discutido e aprovado no Conselho Nacional de Saúde, com 

alto potencial construtor do Sistema Único de Saúde. 

A 9ª Conferência de Saúde em 1992 impulsionou a grande descentralização com 

destaque na municipalização, incluindo importante aliança com a Confederação das 

Misericórdias do Brasil, que desencadeou a história da NOB -93 no seguinte ano. Através 

desse esforço ocorreu uma pressão na esfera federal durante a 10ª Conferência de Saúde em 

1996 e que implantou a NOB -96 que já tivera sido pactuada, mas a mesma foi retirada com 

receio de provocar a elevação dos gastos federais. Devido a isso o Congresso Nacional 

conquistou a aprovação da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) 

em 1996 e da EC -29 no ano de 2000, com um papel determinante e fundamental das 

entidades representadas no Conselho Nacional de Saúde. (SANTOS, 2008). 

Normas Operacionais: 

 NOB – SUS 01/91 (NOB 91) – foi implantado o sistema de informatização. Normatiza o 

SIH/SUS (Sistema de Informação Hospitalar) e SAI/SUS (Sistema de Informação 

Ambulatorial). Institui o convênio de municipalização como instrumento para transferência 

financeira e pagamento a estados e municípios por produção. Houve pouca influência no 

processo de descentralização. 



 

NOB – SUS 01/92 (NOB 92) – foi quando ocorreu o início do movimento municipalista. Essa 

manteve os mecanismos de pagamento por produção de serviços da atenção ambulatorial e 

hospitalar para o setor público estadual e municipal. 

NOB – SUS 01/93 (NOB 93) – Ocorreu à descentralização das ações e serviços de saúde. Há 

um desenvolvimento de ações de vigilância e saúde do trabalhador. 

NOB – SUS 01/96 (NOB 96) – foi através dessa norma que ocorreu ação de forma específica 

nas diversas áreas da saúde. Reorientação do modelo assistencial. 

No ano de 2001, foram criadas as NOAS (Normas Operacionais de Assistência a 

Saúde). A NOAS 2001 preconizou a regionalização através da elaboração do PDR (Plano 

Diretor de Regionalização) que tinha como objetivo garantir o acesso aos serviços de saúde o 

mais próximo da sua região. É um instrumento que amplia as responsabilidades dos 

municípios na atenção básica a saúde (que é a porta de entrada ao sistema) e organizam os 

demais níveis de atenção (secundário e terciário). 

As NOAS definem o processo de regionalização da assistência como estratégia para 

uma reorganização dos serviços de saúde e com isso garantir o acesso da população a todos os 

níveis assistenciais. Em janeiro de 2002 entrou em vigor a NOAS 2002 tendo como finalidade 

garantir a integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e ações de saúde 

de acordo com as necessidades dos usuários, em qualquer nível de atenção. A Saúde é um 

direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros e está salvaguardado em nossa Lei Maior. 

Nesse contexto político, social e na saúde que o hospital da missão foi se consolidando 

e se adequando as legislações e normais do SUS, conforme segue as considerações de sua 

criação e permanência de atuação. Adequando-se a atender a especificidade da população 

indígena em terras contiguas as aldeias em Dourados/MS. 

Para compreender a situação do hospital da missão presbiteriana no conglomerado de 

saúde no município e a relação com a igreja Presbiteriana que nesse momento se faz 

importante caracterizar a missão o o hospital propriamente dito.  

 



 

2.6 Considerações históricas da Missão Evangélica Caiuá: hospital e maternidade Porta 

da Esperança 

 

Nesse ínterim uma breve caracterização do município de Dourados é necessária por 

apresentar o local de pesquisa. Localiza-se na região Centro-Oeste ao sul do estado de Mato 

Grosso do Sul sua área territorial é de 4.086,387 Km² com a população estimada de 181.869 

habitantes
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, com o PIB (Produto Interno Bruto) de cerca de R$ 2,4 bilhões. 

A Missão Evangélica Caiuá, agência missionária que atua entre os indígenas, foi 

criada em 28 de agosto de 1928, fruto do sonho de Albert Maxwell, pastor presbiteriano 

norte-americano que veio ao Brasil para investir na expansão do evangelho, após ter vendido 

todos os bens que possuía nos Estados Unidos.  

Ao se instalar em solo brasileiro, o rev. Maxwell dedicou atenção especial aos índios 

da região de Dourados (MS), da tribo Kaiowá. Deparou-se com a difícil situação daquele 

povo, composto, em sua maioria, por crianças e mulheres, que trabalhavam na colheita do 

mate. O rev. Maxwell concluiu que deveria cuidar, não só da dimensão espiritual do índio 

Kaiowá, como também de seu corpo e mente.  

Para tanto, o pastor contou com o apoio da Comissão Brasileira de Cooperação das 

Igrejas Evangélicas, que reuniu representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja 

Presbiteriana Independente e da Igreja Metodista. Assim, em 1928, foi organizada a 

Associação Evangélica de Catequese dos Índios, com sede em São Paulo, mas que distribuiria 

os obreiros em regiões específicas do país.  

A primeira missão criada através da associação foi a Missão Evangélica Caiuá, 

contando com os seguintes missionários: rev. Albert Maxwell e sua esposa Mabel Maxwell, 

da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, o médico, dr. Nelson de Araújo, da Igreja 

Metodista, o agrônomo, Sr. João José da Silva, sua esposa Guilhermina Alves da Silva e o 

filho, de seis meses de idade, Erasmo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. A missão contava 

também com o professor Esthon Marques, da Igreja Presbiteriana Independente.  

Ao longo desses anos, a Missão Kaiowá perdeu alguns colaboradores, como o próprio 

rev. Maxwell, vítima de uma doença nos pulmões, mas ganhou adesão de muitos outros 

voluntários. Juntos, e sob a direção do rev. Orlando Andrade, criaram uma escola para 

alfabetização de adultos e educação primária, um ambulatório médico, um orfanato e, 

sobretudo, diversos pontos de pregação do evangelho.  
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Em 1963 foi inaugurado, em Dourados, o Hospital e Maternidade Indígena Porta da 

Esperança, com 38 leitos, depois ampliado para 50 vagas. Atende, exclusiva e gratuitamente, 

a população indígena, os obreiros e funcionários da missão.  

As demandas crescentes de assistência em saúde a nível hospitalar com indígenas e 

com doenças especificamente como a tuberculose fez a necessidade de ampliar e criar um 

isolamento em prédio independente do hospital geral. E assim seguiu por algum tempo a 

divisão entre hospital geral e o hospital dos tuberculosos. No ano de 2001, a missão firmou 

convenio com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, para dar atendimento a população 

de todo estado de mato Grosso do Sul, combatendo a tuberculose que já estava controlada 

entre os kaiwás e a desnutrição infantil que passou a ser um fator de agravos a saúde dos 

indígenas. 

Com o passar dos anos ocorreu a adequação do hospital em relação a Sistema Único 

de Saúde – SUS, vigente no pais e que oportuniza uma forma de obter recursos financeiros 

para dar continuidade aos trabalhos de assistência a saúde ali desenvolvidos. 

Os médicos, alguns membro da equipe de enfermagem e multiprofissional, que 

atendem a população que busca o hospital atualmente são missionários e os médicos 

residentes do convenio que a instituição mantem junto ao hospital universitário da 

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD.  

O quadro de enfermagem é mantido pela missão, assim como a equipe 

multiprofissional que trabalha na missão tais como: serviços de higienização predial, 

lavanderia, limpeza externa e setor de alimentação, que atende tanto os funcionários como os 

pacientes internados ou em observação no ambulatório.  

Para exemplificar melhor segue o mapa fornecido pela Fundação nacional do Índio.- 

FUNAI sobre a localização geográfica da missão. 

 



 

 

 

Figura 1 – Mapa de Dourados/MS com localização da Missão Caiuá. Fonte: FUNAI/ 

Dourados 

            Missão Caiuá        



 

3 OBJETIVOS 

 

3.1Geral 

 

 Conhecer as práticas de cuidados transcultural desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem no Hospital Porta da Esperança da Missão Caiuá, com o indígena no processo de 

hospitalização. 

 

3.2 Específicos 

 

Conhecer as atividades especifica em cuidados na hospitalização. 

Desvelar os cuidados de enfermagem transcultural com os pacientes internados. 

 Perceber os cuidados e interação entre a equipe e familiares dos internados. 

Conhecer as dificuldades de interação entre os turnos de trabalho da equipe de 

enfermagem sobre os cuidados. 



 

4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

4.1  Desenho da pesquisa 

O presente estudo tem uma abordagem quantitativa e qualitativa. A metodologia 

quantitativa utilizada será o programa de analise EPI-INFO3, para perfilar a equipe de 

enfermagem que atua no hospital, observando que esse realiza o atendimento prioritariamente 

de indígenas. O programa Epi-Info é um programa integrado desenvolvido para uso em 

pesquisas relacionadas na área de saúde e se aplica na pesquisa biomédica em geral. 

 Reúne aplicações de banco de dados (criação, entrada e processamento), análise 

estatística, geração de tabelas e gráficos e possibilita ainda algumas tarefas de programação. É 

usado para criar e analisar questionários de protocolos de pesquisa. 

Composto por módulos e permite a criação e edição de questionários. Permite criar 

critérios para checar erros durante a entrada de dados, permitindo a definição de restrições 

para a entrada de dados em campos específicos, fixação de valores mínimos e máximos a ser 

aceitos na digitação, codificação automática e saltos condicionais. Possibilita a produção de 

listagens, frequências, tabulações cruzadas e outros resultados. Realiza estatística descritiva 

(média, qui-quadrado) a partir de tabelas.  

 Gera gráficos de barra, linha e círculo. Faz análises estatísticas de regressão linear, 

logística e análise de sobrevivência. Transforma dados de outros programas para uso no Epi 

Info. Converte dados do Epi Info para uso em outros programas de banco de dados ou 

estatísticos. Combina arquivos de diferentes maneiras ou atualiza registros de um arquivo 

usando dados de outro. Realiza análise de dados de delineamentos complexos, considerando 

amostragem por conglomerados (clusters), estratificação e ponderação. 

Para a questão metodológica qualitativa a escolha recaiu sobre o DSC - Discurso do 

Sujeito Coletivo de Lefévre (Lefévre & Lefévre, 2003) com o uso do software Qualiquantisoft 

(www.spi.net.com.br), que permite como técnica de tabulação e organização de dados 

resultantes das entrevistas a e produção de um discurso síntese elaborado com partes de 

discursos de sentidos semelhantes, por meio de procedimentos sistemáticos e padronizado. 

Permite que se conheçam os pensamentos, representações, crenças e valores de uma 

coletividade sobre um determinado tema utilizando-se de métodos científicos e tem 

demonstrado sua eficácia para o processamento de expressões de opiniões coletivas. Com a 

http://www.spi.net.com.br/


 

finalidade de concretizar a pesquisa para compreender os cuidados de enfermagem nas 

práticas diárias com os indígenas no Hospital Porta da Esperança da Missão Caiuá. 

Ao adentrar os caminhos da pesquisa especialmente a pesquisa qualitativa que busca  

responder a questões particulares, trabalhando com um universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores, e atitudes, atrelado a realidade contextual individual e coletivo 

quem nem sempre pode ser quantificado ,e com isso  clarificando particularidades. Essa 

abordagem possibilita conhecer como os participantes pensam, sentem, opinam sobre um 

determinado tema ou situação vivenciada, portanto é importante compreender os pensamentos 

coletivos de um determinado grupo. 

O DSC tem como fundamento os pressupostos da teoria de Representação Social e 

permite, através de procedimentos sistemáticos e padronizados, agregar depoimentos sem 

reduzi-los a quantidades. As representações sociais são esquemas sócios cognitivos que as 

pessoas utilizam para emitirem, no seu cotidiano, juízos opiniões, é uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborados e partilhados, de uma realidade comum a um conjunto 

social. 

O conceito de representação social designa uma forma de conhecimento particular, o 

saber de senso comum. De acordo com Moscovici e Hewstone (1984) o significado de 

comum pode abarcar dois sentidos, um como um corpo de conhecimentos nascidos de 

tradições partilhadas e alimentadas pela experiência e do outro lado, este corpo é atravessado 

pelas imagens mentais e por fragmentos das teorias científicas, transformadas para servir a 

vida cotidiana.  

Jodelet (1989, p. 234) afirma que o conhecimento de sentido comum é uma “maneira 

de interpretar, conceituar a realidade quotidiana, este pensamento não se constrói no vazio, ele 

se enraíza nas formas e nas normas da cultura e é construído ao longo de trocas, por isso 

pode-se afirmar que é socialmente construída”. 

Definindo a noção de conhecimento sócio construído: “o conceito de representação 

social designa uma forma de conhecimento especifico, pó saber de senso comum, no qual os 

conteúdos manifestam a operação de processos geradores e funcionais socialmente marcados, 

designa uma forma de pensamento social” (JODELET, 1989, p. 361). 

Partindo dessas proposições entende-se que a representação social é a construção 

social de um saber de senso comum elaborado por e dentro das interações sociais, através dos 



 

valores, crenças, estereótipos, partilhados por um grupo social no que concerne a diferentes 

objetos (pessoas, acontecimentos, categorias, objetos do mundo, etc) dando lugar a uma visão 

comum das coisas. 

Em uma visão de consenso Moscovici (1961) remete que isso tudo ocorre em dois 

processos: objetivação e ancoragem. A objetivação refere-se ao agenciamento de 

conhecimento que cerca o objeto de representação. A ancoragem consiste em incorporar os 

elementos de saber não familiares que criam problemas no interior da rede de categorias que é 

própria do individuo. 

Abric (1987, p. 68) embasado em Moscovici (1961) expõe as características da 

representação e “são elementos fundamentais: um núcleo central, um conjunto de 

informações, de atitudes, de crenças, organizadas em torno desse núcleo central e um sistema 

efetivo de categorização”. 

Nesse percurso que o DSC obtêm uma dupla representatividade, na abordagem, na 

questão quantitativa por uma expressão numérica, da quantidade de depoimentos que foram 

necessários para compor o DSC, portanto com uma confiabilidade estatística.  E na questão 

qualitativa, pois cada discurso representa distintos conteúdos e argumentos de uma 

representatividade.   

Porem as representações sociais que o DSC expressa necessitam ser observadas como 

estratos de discursos baseados em uma essência de pensamentos de coletividade.  

Ressalta-se que o DSC não tem a pretensão de dar conta como representação social, é 

dita como um signo de interpretação que busca reconstruir as representações de um grupo 

coletivo. Portanto o DSC não as representações sociais, porem se constituem em uma parte de 

analise que se fundamentam em seus conceitos. 

Nessa direção que o DSC se estabelece como metodologia qualitativa na qual sob a 

forma de discursos e procedimentos para analise dos dados advindos das entrevistas se 

constrói os métodos de analise e interpretação dos resultados. 

Esse acesso se dá pela pesquisa capaz de recuperar e resgatar os pensamentos e 

opiniões. Para esse fim se faz necessário fazer um conjunto de perguntas, tais como O que o 

senhor acha de tal tema?; Sobre tal tema? O que o senhor tem a dizer? E quando se obtém 

essas respostas vão ser produzidos os discursos de forma e tamanho variado, e são a material 



 

prima a ser processada quando o objetivo é a produção de resultados coletivos. Na 

resolutividade desses problemas pode-se inferir basicamente em três possibilidades:  

A requantificação dos discursos/depoimentos pela analise de conteúdo dos discursos 

procurando-se de uma forma ou outra ver quantas vezes nele aparece a palavras X ou Y, etc. 

A requantificação dos discursos/depoimentos pelo mecanismo de categorização, 

através do qual se analisa respostas por resposta procurando um termo ou formulação sintética 

que reúna em si o significado do discurso na resposta; a partir daí, busca-se reunir os 

significados semelhantes num só termo geral que é a categoria. O conjunto de discursos pode, 

então, ser reunidos em X categorias com um numero Y de membros. Isso permite 

requantificar a qualidade discurso e tornar resultados apresentáveis, por que estão em 

conformidade como o modo de conceber a pesquisa. 

A requalificação teórica que implica a generalização dos discursos presentes nas 

respostas pela via do comentário impessoal do pesquisador, generalização essa que é feita 

pela aplicação direta, no material discursivo bruto, de uma grelha interpretativa que permite 

enquadrar incidências discursivas empírica em um dado teórico, transformando o discurso dos 

depoimentos em ilustrações da teoria, do saber e do conhecimento. 

Todas essas propostas, como se vê acabam por desconsiderar a discursividade, que é 

um traço constitutivo do pensamento coletivo como fator empírico. 

A primeira proposta desconsidera a discursividade porque acaba lidando com palavras 

ou elementos do discurso e não com discursos como um todo, o que pode compromete4r a 

apreensão dos significados dos depoimentos que, como ensina a linguística e semiótica, só 

são totalmente resgatáveis na escala ou sob a modalidade de discursos. 

A segunda proposta afunila os discursos buscando colocar de modo forçado cada 

discurso individual numa categoria reduzindo a riqueza de informações e concentrando tudo 

em algumas poucas categorias responsáveis pela totalidade do sentido nesses discursos. 

A terceira implica em generalizar os discursos gerando um pensamento coletivo, só 

pode se dar de modo teórico, indireto, via meta discurso, configurando um discurso sobre a 

realidade, o que equivale a recuar a possibilidade de pensamento coletivo se expressar 

empírica e diretamente como um discurso da realidade. 



 

Para solucionar surge a técnica de discurso do sujeito coletivo, que busca dar conta da 

discursividade, característica própria e indissociável do pensamento coletivo, buscando 

preserva-la em todos os momentos da pesquisa, desde a elaboração das perguntas, passando 

pela coleta e pelo processamento de dados até os resultados. 

Para esse fim foi criado o conceito de discurso do sujeito coletivo que é uma proposta 

de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de depoimentos, 

artigos de jornal, material de revistas semanais, cartas, papers, e outros. 

Essa metodologia consiste basicamente em analisar o material verbal coleado 

extraindo-se de cada um dos depoimentos as ideias centrais e ou ancoragens as suas 

correspondentes expressões chaves; com as expressões chaves das ideias centrais ou 

ancoragens semelhantes compõem-se um ou vários discursos-sínteses na primeira pessoa do 

singular. O pensamento coletivo é visto como um conjunto de discursos sobre um dado tema, 

o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) visa dar luz ao conjunto de individualidades semânticas 

componentes do imaginário social. É uma forma expediente destinado a fazer a coletividade 

falar  diretamente. 

Para fazer o DSC foram desenvolvidas as seguintes figuras metodológicas: expressões 

chaves; ideias centrais; ancoragem e o DSC, assim descritos. 

Expressões chaves (ECH) são pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso que 

devem ser sublinhadas iluminadas, coloridas pelo pesquisador, e que revelam a essência do 

depoimento, do conteúdo do discurso dos segmentos em que se divide o depoimento que 

corresponde as questões de pesquisa. Busca-se resgatar a literalidade dos depoimentos pois é 

através desse que o leitor pode comparar um trecho selecionado do depoimento com a 

integralidade do discurso e com as afirmativas reconstruídas sob a forma de ideia central e 

ancoragens. Exemplificando: as expressões chaves são uma espécie de prova discursivo-

empírica da verdade das ideias centrais e da ancoragem e vice-versa. E com a matéria prima 

das expressões chaves que se constroem os DSC. 

Ideias centrais (IC) é um nome que revela mais sintética, precisa e fidedigna possível, 

o sentido de cada um dos discursos analisados e de cada conjunto homogêneo de ECH que vai 

dar nascimento ao DSC. Salienta-se que IC não é uma interpretação, mas uma descrição do 

sentido de um depoimento ou de um conjunto de depoimentos. Essas podem ser resgatadas 

através de descrições diretas do sentido do depoimento, revelando o que foi dito através de 



 

expressões indiretas ou mediatas, que revelam o tema de depoimento ou sobre o que o sujeito 

enunciador esta falando, nesse ultimo caso é necessário após o levantamento do tema, 

identificar a ou as IC de cada tema. 

Ancoragem (AC) algumas ECH remetem não a uma IC correspondente, mas a uma 

figura metodológica que, sob a inspiração da teoria de representação social, denomina-se 

ancoragem (AC) compreendida como uma manifestação linguística explícita de uma dada 

teoria ou ideologia ou crença que o autor do discurso professa e que , na qualidade de 

afirmação genérica esta sendo usado pelo enunciador para enquadrar uma situação especifica. 

Quase todos os discursos tem uma ancoragem na medida em que esta quase sempre alicerçado 

em pressupostos, teorias, conceitos, hipóteses. Destaca-se a ancoragem quando se trabalha 

com populações ou seja, com profissionais, parece da mais alta importância tornar manifestas, 

teorias, ideologias e conceitos, que estão subjacentes as suas práticas cotidianas e 

profissionais. 

Discurso do sujeito coletivo: entendido um discurso síntese redigido ma primeira 

pessoa do singular e composto pelas ECH e tem a mesma IC ou AC. Como forma de 

conhecimento ou redução da variabilidade discursiva empírica implica um radical 

rompimento com essa lógica quantitativo-classificatória na medida em que se busca resgatar o 

discurso como signo de conhecimento dos próprios discursos. É uma estratégia metodológica 

que utilizando uma estratégica discursiva, visa tornar mais clara uma dada representação 

social, bem como o conjunto das representações que conforma um dado imaginário. Para 

concretizar o DSC se faz necessário alguns princípios: coerência; posicionamento próprio e 

tipos de distinção entre os DSC e produzindo uma artificialidade natural. Na construção do 

DSC é preciso aproveitar todas as peças, ou seja todas as ideias presentes nos depoimentos 

para que a figura não fique incompleta; entre as peças repetidas ou muito semelhantes 

escolher apenas um exemplar. O objetivo de uma pesquisa de representação social é o resgate 

imaginário sobre um determinado tema. Esse imaginário na técnica do DSC adquire a forma 

de painel de discursos, esse painel reflete o que se pode pensar, numa dada formação 

sociocultural, num dado grupo ou numa dada coletividade, sobre um determinado assunto. 

Outro ponto a considerar no que diz respeito a pesquisa qualitativa elaborada com a 

técnica do DSC é que de modo algum ela prescinde de generalizações ou de constatações 

envolvendo números, quantidade ou associações variáveis.  



 

4.2 Local da pesquisa 

 

O estudo foi realizado no Hospital Porta da Esperança da Missão Caiuá, que realiza 

um atendimento prioritário e especifico para os indígenas das aldeias no município de 

Dourados e do Mato Grosso do Sul. 

4.3 Público Alvo 

O público alvo pesquisa foi a equipe de enfermagem que realiza os cuidados 

hospitalares abrangendo todos os integrantes diurnos e noturnos, pois as práticas têm suas 

especificidades em turnos de trabalho e diversas atuações e necessidades nesse processo. 

4.4 Instrumentos de coleta de dados 

A coleta dos dados foi realizada através de entrevistas com os participantes, em local e 

horário previamente marcado, de acordo com a disponibilidade dos entrevistados e após o 

aceite e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esse encontro 

seguiu o formulário com roteiro de entrevista (Apêndice A). 

Minayo (1994) ressalta que a entrevista é uma forma de interação social, uma forma 

de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação.  

Os dados esses foram dispostos no programa de analise EPI-INFO para analise 

quantitativa na produção dos dados e sua inserção no banco de dados.   Os dados advindos das 

questões aberta foram transcritos e dispostos na forma textual; foi realizada a seleção das 

expressões-chaves (ECH) que apareceram como as mais destacadas nas falas das informantes, 

ou seja, aquilo que estava sendo mais importante e problematizado e que era pertinente aos 

objetivos da pesquisa, e, dentro dessas, as ideias centrais (IC). Em seguida, as falas de cada IC 

foram agrupadas formando um único discurso, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).  

As Expressões-Chaves (ECH) são pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, 

que devem ser destacadas de alguma forma pelo pesquisador, e que revelam a essência do 

depoimento e que, em geral, correspondem às questões da pesquisa. Devem ser concretas e 

expressivas. As literárias Ideias Centrais (IC) é um nome ou expressão linguística que revela e 

descreve, da maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um dos 

discursos analisados referencia o que a entrevistada quis dizer e de cada conjunto homogêneo 

de ECH, que vai dar nascimento, posteriormente, ao DSC (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2005). 



 

Metodologicamente o DSC é uma proposta de organização e tabulação de dados com 

natureza verbal, obtidos de depoimentos, artigos de jornal, matérias de revistas semanais, 

cartas, papéis e revistas especializadas. Para sua construção são utilizadas como figuras 

metodológicas as expressões-chave, as ideias centrais e as ancoragens (LEFÉVRE; 

LEFÉVRE, 2005). 

O DSC é uma técnica do pensamento coletivo que visa revelar como as pessoas 

pensam, atribuem sentidos e manifestam posicionamento sobre determinado assunto. Trata-se 

de um compartilhamento de ideias dentro de um grupo social.  

O DSC, compreendido como uma proposta explícita de reconstituição de um ser ou 

entidade empírica coletiva, opinante na forma de um sujeito de discurso emitido na primeira 

pessoa do singular. (LEFÉVRE, 2006).  

Quando a coletividade se expressa na primeira pessoa, instrui um regime regular de 

funcionamento das representações sociais como também é um recurso para viabilizar as 

próprias representações sociais de coletividades qualitativas (de discursos) e quantitativas (de 

indivíduos).  Não se contesta que os indivíduos compartilhem suas ideias, embora quando os 

indivíduos verbalizam suas opiniões estão veiculando uma parte de suas concepções. 

Um sujeito, no DSC, vem se constituindo numa tentativa de reconstituir um sujeito 

coletivo que, enquanto pessoa coletiva, esteja, ao mesmo tempo, falando como se fosse 

indivíduo, isto é, como um sujeito de discurso  natural, mas veiculando uma representação 

com conteúdo ampliado. (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2006). 

Assim, entende-se por discurso todo posicionamento argumentado, sendo, nesta 

técnica, descrito de forma coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Procedimentos éticos 

 

Por ser uma pesquisa que envolve seres humanos, os procedimentos éticos estão de 

acordo com a resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012. Foi realizado a pesquisa no 

Hospital Porta da Esperança após Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CEP), sob n 481.067 de 05.12.2013. As entrevistas foram realizadas 

após leitura e assentimento dos entrevistados com assinatura do TCLE (Apêndice B). 

 

 



 

5 RESULTADOS 

5.1 Caracterização dos entrevistados 

 

Ao concretizar a pesquisa no hospital da missão com a metodologia definida obteve-

se dados quantitativos, esse permitem conhecer os participantes com analise em dados sócios 

demográficos dispostos na tabela 1.  

 

TABELA 1 -  Distribuição dos entrevistados por sexo, faixa etária, estado civil, raça/cor, 

tempo de serviço e formação, Missão Caiuá, Dourados/MS, 2015. 

Variável Frequência            % Intervalo de 

Confiabilidade % 
Sexo 
Feminino 

Masculino 

 

22 

5 

 

81,48 

18,52 

 

61,92 – 93,70 

6,30 - 38,08 
Faixa etária 
Até 30 anos 

De 31 á 40 anos 

De 41 á 50 anos 

De    ≥  a 50 anos 

 

11 

7 

7 

2 

 

25,93 

40,74 

25,93 

7,41 

 

11,11 - 46,28 

22,30 - 61,20 

11,11 - 46,28 

0,91- 24,29 
Estado Civil 
Casado 

Separado 

Solteiro 

 

20 

1 

6 

 

74,07 

3,70 

22,22 

 

53,72 - 88,89 

   0,09 - 18,97 

   8,62 - 42,26 
Raça /  Cor 
Amarelo 

Branco 

Cauiá 

Guarani 

Negro 

Pardo 

Terena 

 

1 

6 

3 

4 

1 

7 

5 

 

3,70 

22,22 

11,11 

14,81 

3,70 

25,52 

18,52 

 

0,09 - 18,97 

8,62 - 42,26 

 2,35 - 29,16 

4,19 - 33,73 

0,09 – 1z8,97 

11,11 - 46,28 

6,30- 38,08 
Tempo de Serviço 
< de um ano 

>= 11 anos 

1 a 5 anos 

6 á 10 anos 

 

6 

7 

11 

3 

 

22,22 

25,93 

40,74 

11,11 

 

  8,62 - 42,26 

11,11- 46,28 

22,39 - 61,20 

  2,35 - 29,16 
Formação 
Auxiliar de enfermagem 

Enfermeiro 

Técnico de enfermagem 

 

3 

5 

19 

 

11,11 

18,52 

70,37 

 

2,35 - 29,16 

6,30 - 38,08 

49,82 - 86,25 

 

A tabela 1 mostra a predominância do sexo feminino o que corrobora a trajetória 

histórica da enfermagem como uma profissão feminina por excelência.  Observa-se que a 

historia dos cuidados na trajetória da humanidade também esta entrelaçada com a questão de 

gênero,  de forma que sempre fica destinado a mulher os cuidados, seja com a saúde ou com a 



 

doença. O processo de nascimento é de responsabilidade da mulher, na manutenção da saúde 

e prevenção, alimentação inclui o fazer da mulher. Na doença o curar e cuidar são de 

responsabilidade da mulher seja no lar ou em situações extremas na história da humanidade 

como as guerras.  Nas referencias essa analise reforça a trajetória histórica da construção dos 

cuidados e da enfermagem, como segue as considerações. A vida de Florence Nigthingale, 

enquanto criadora da Enfermagem Moderna transfigurada pela imagem da “dama da 

lâmpada”, tem suas discordâncias, porem destaca-se a figura da mulher missionária, 

incansável, que se dedica a cuidar do outro, com isso a profissionalização da enfermagem.  É 

unânime a idéia de que era uma mulher visionária, determinada, contestadora e questionadora, 

bem como seu pioneirismo para o uso de ilustração gráfica de dados para apresentar suas 

pesquisas e seus resultados.  Ela promoveu reformas surpreendentes nos hospitais militares 

com seus princípios de cura e objetiva liderança; exerceu influencia na criação de novas 

escolas de enfermagem, na formação de médicos dos hospitais, suas conquistas sobrepõem as 

restrições sobre as mulheres vitorianas, sendo considerada como a criadora de uma nova 

profissão feminina.  Após sua participação na guerra da Criméia que mudou o pensamento 

sobre cuidados e saúde, que iniciou a efetivação e reorganização da enfermagem, pois mudou 

o preconceito em torno da participação feminina no exercito e a visão da sociedade em 

relação da enfermagem. (Oguisso 2004), com isso no decorrer da sua trajetória, e com a 

escolha do St. Thomas Hospital que se instalou a Escola de Nigthingale (SIEGEL,1991).  

Para que isso ocorra é necessário haver apoio, e esse pressupõe ao cuidado. Para Boff (1999, 

p. 34-5), o cuidado é algo que se encontra na raiz de todo o ser humano; é algo que faz parte 

da constituição humana. Afirma o autor: "[...] o ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, 

sua essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo o que projeta eis a 

característica do ser humano”. Dessa forma, a integralidade de viver em sociedade está 

presente nos seres, sendo esta igualmente como uma característica primordial da condição 

humana, que faz pensar em cuidados como uma forma imprescindível na manutenção da vida 

e no processo de perpetuação da espécie.  

Outro ponto apontado pelos dados no quesito de idade dos participantes de 31 a 40 

anos o que torna a equipe  e pode ser considerada jovem entre um á cinco anos de trabalho 

efetivo na missão, em sua  maioria composta por técnicos  que atendem os requisitos de 

qualidade técnica para a equipe de enfermagem. Essa equipe  é composta em sua maioria por 

não indígenas, porem em um processo crescente de indígenas em atividades no hospital. 

Corroborando com a inserção de indígenas no mercado de trabalho em saúde. Esses números 



 

crescentes de profissionais devem-se também ao fato de uma das escolas de ensino 

profissionalizante na cidade de Dourados em uma ação conjunta com o Ministério da 

Educação promoveu a formação de indígenas em um curso técnico de enfermagem. Ressalta-

se que essa escola é integrante da Igreja Presbiteriana que é mantenedora da Missão Caiuá.  A 

formação das equipes de enfermagem na assistência fortalece a formação da enfermagem 

como profissão pela formação educacional descrita pela legislação e estabelecimento do 

funcionamento em hospitais. A seguir a fundamentação sobre esses fatores.Um deles foi a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961/23 (Bartmann, 2010), 

que passou a considerar de nível superior as Escolas de Enfermagem e a exigir o curso 

colegial como pré-requisito para o ingresso. Essa mesma Lei classificou as Escolas de 

Auxiliar de Enfermagem como de nível médio e criou, ainda, escolas médias de enfermagem 

acessíveis aos portadores de curso ginasial. Foram as escolas médias criadas pela LDB de 

1961 que deram origem ao curso Técnico em Enfermagem. O primeiro deles foi criado pela 

Escola Ana Néri e aprovado pelo Parecer do C.E.P.M. de nº 171/66.24 (Bartmann, 2010). A 

partir de então a enfermagem passou a ter três níveis profissionais. (Bartmann, 2010).Fato 

importante ocorrido em 1961 foi, conforme o COFEn, a regulamentação da Lei nº 

2.604/5525, ( Bartmann, 2010), que dispunha sobre o exercício da enfermagem e suas funções 

auxiliares no território nacional. (Bartmann, 2010).  

 

TABELA 2 

 Setor de trabalho dos integrantes da equipe de enfermagem do Hospital da Missão 

Cauiá, Dourados, 2015 

Setor de trabalho n % 

Um Setor 

Dois ou Três Setores 

Quatro ou mais Setores 

3 

6 

18 

11,11 

22,22 

66,67 

 

O hospital da missão é um hospital considerado de porta aberta, compreendido por 

prestar assistência integral 24 horas, constando de: consultas médicas, serviço de ambulatório, 

atendimento de observação e  atenção básica de urgência e emergência. Nas reflexões sobre 

os dados apresentados na Tabela 2, constata-se que os funcionários trabalham em todos os 

setores no hospital seguindo escala  de serviço determinadas pela supervisão de enfermagem.  



 

Os setores de internação atendem algumas especialidades, como clinica masculina e feminina, 

pediatria, obstetrícia e ginecologia, setor de central de material e esterilização.  

Destaca-se um diferencial na estrutura física com uma divisão predial entre o hospital 

geral e o setor de internação da criança denomina-se de longa permanência, pois sua 

prioridade é para recuperação da desnutrição e outras intercorrências de doenças adjuntas e 

algumas tem a companhia da mãe e outras ficam sob os cuidados da enfermagem nas 24 

horas, conhecido como “centrinho” que foi instalado em 2001, para atender a demanda 

especifica da criança desnutrida.  

Os dados apresentados mostram a preferência para a atenção aos setores materno 

infantil e serviço de ambulatório. Ressalta-se  que a enfermagem trabalha em escalas de 

serviço para atender as demandas hospitalares. Recomenda-se que as mudanças de setores 

sejam realizadas no menos possível, pois isso implica diretamente na qualidade da assistência 

realizada. Mesmo sendo um hospital pequeno a qualidade de atenção e qualidade na saúde do 

trabalhador deve ser preservada. Compreendendo a necessidade do hospital e a dificuldade em 

obter pessoas da enfermagem que se dispõe em estar no hospital da missão bem como as 

dificuldades financeiras da entidade mantenedora , porem  no decorrer do tempo deveria ser 

priorizado a quantidade de funcionários frente a demanda de pacientes e qualidade do cuidado 

realizado. 

TABELA 3 – Local de moradia dos funcionários da enfermagem do hospital na Missão 

Caiuá, no município de Dourados/MS 

BAIRRO n % 

Aldeia Jaguapiru 8 29,63 

Missão Caiua 4 14,82 

Bairros próximos à Missão 8 29,63 

Bairros distantes da Missão 7 25,92 

Total 27 100,00 

 

A  localização de moradia/residência influencia a formação da equipe pois tem um 

número significativo de funcionários que residem na missão, na aldeia ou em regiões 

próximas geograficamente. Isso é facilmente observado  uma vez que o hospital esta no limite 

entre zona urbana e rural, conforme demonstrado no mapa de localização territorial da missão, 

em área contigua as aldeias (Figura 1).  

O acesso de mobilidade se dá por via rodoviária denominada de anel viário e também 

por ruas sem pavimentação, tornando o transporte um fator de dificuldade para a equipe de 



 

enfermagem.  Assim, os funcionários que mais tempo estão na atividade de enfermagem no 

hospital da missão são de áreas próximas ou que residem na aldeia Jaguapirú.  

Observa-se que os locais de moradia dos funcionários, quando visualizados por zona 

rural e urbana (Figura 2) mostra uma distribuição equilibrada, mesmo porque os bairros 

próximos, ainda que localizados na zona urbana, estão posicionados na periferia da cidade. 

 

Figura 2 – Local de moradia dos profissionais da equipe de enfermagem do Hospital da 

Missão Caiuá, Dourados, 2015. 

 

 

5.2 Entrevistas 

 

As analises pela metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que após a 

transcrição das entrevistas e agrupar as respostas, estabelecendo as idéias centrais e 

determinando a construção dos  discursos,  segue o esquema para compreensão dos dados 

obtidos na pesquisa. Em anexo os dados dessa pesquisa para fundamentar a credibilidade dos 

dados obtidos. 

 

Na tabulação das nove questões respondidas pelo publico entrevistado foram 

encontrados 11  Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), conforme quadro I.  

 

 

ZONA RURAL

ZONA URBANA



 

QUESTÃO  IDEIA CENTRAL DSC 
1-) Porque você veio 

trabalhar aqui no hospital 

da missão? 

-  Oportunidade 

 - Religiosidade  

1 OPORTUNIDADE 

 

2- RELIGIOSIDADE 
2-) Porque sua afinidade 

nos setores? 

 

- Lugar movimentado, Agitação, não tem 

rotina, Ambulatório. 

- Cuidar de mães e filhos. 

- Prefiro cuidar de adultos e idosos. 

- Prefiro maternidade. 

 

 

3 –MATERNO- 

INFANTIL 

 

4 – OUTROS SETORES 

 

3-) Como você entende o 

conceito de cuidados? 

- Conhecer o paciente, o melhor cuidado é 

escutar. 

- O que se faz no dia a dia, Sem cuidado 

vira doença 

 

5- CONJUNTO DE 

TÉCNICAS 

4-) Como você entende 

os cuidados de 

enfermagem no hospital 

da missão? 

- Técnicas que tem que ser feitas. 

-Dificuldades de comunicação linguística. 

- Não tem diferença/ igual a outro hospital 

geral. 

- Trocas de informações importantes. 

- Conhecimento da cultura. 

 

6- CUIDADOS 

TÉCNICOS 

COM BARREIRA  

LINGUISTICA 

5-) Quais atividades 

diárias necessitam e mais 

cuidados no hospital? 

- Paciente precisa de tudo/ acamado. 

- Cuidar mais as crianças. 

- Mais cuidado é no ambulatório e 

abordagem inicial. 

- Dialogar com os pacientes/ 

Comunicação  Interativa 

 

7- ROTINA 

HOSPITALAR 

6-) Como você entende 

sua participação nos 

cuidados com indígenas? 

- Importante pela comunicação. 

-Responsabilidade com 

serviço/enfermagem. 

 

8- 

RESPONSABILIDADES 

DE COMUNICAÇÃO 

NA ENFERMAGEM 
7-) Quais as maiores 

dificuldades entre os 

turnos de trabalho e 

cuidados? 

- Pouca dificuldade entre turnos de 

trabalho. 

- Paciente que não aceitam algumas 

pessoas da enfermagem. 

- Relacionamentos interpessoais com 

enfermeiras. 

- Enfermeiras na coordenação de 

enfermagem  e mais nos turnos de 

trabalho. 

 

9 – RELATOS DE 

DIFICULDADES 

E FACILIDADES 

8-)Na sua formação/ 

educação para atuar na 

enfermagem, recebeu 

conteúdos sobre 

cuidados? 

- Cuidados  gerais de  enfermagem. 

- Cuidados técnicos.  

- Cuidados éticos 

 

 

10 - CONHECIMENTOS 

RECEBIDOS 

9-) Esses conteúdos eram 

direcionados aos 

cuidados com indígenas  

populações especiais?  

- Não tem conteúdos direcionados. 

- Estágios no hospital da missão. 

- Executar  cuidados e técnicas gerais. 

-  Questões culturais. 

 

 

11- CONTEUDOS 

DIRECIONADOS 

Figura 3 – Quadro síntese dos DSC encontrados em cada pergunta do instrumento de 

pesquisa. 

 

 



 

QUESTÃO 1 

 PORQUE VOCÊ VEIO TRABALHAR AQUI NO HOSPITAL DA MISSÃO? 

 Essa pergunta gerou dois discursos. 

 

DSC 1  - OPORTUNIDADE                            N= 15  
 

 

 

 

 

 

O discurso definido com OPORTUNIDADE, mostra as dificuldades de alguns 

profissionais para adentrar o mercado de trabalho ao concluir os cursos técnicos e graduação 

em enfermagem. Enfrentam algumas barreiras em sua colocação seja na atenção básica ou 

hospitalar, nesse sentido consolidou-se  no hospital da  missão a oportunidade  de emprego e 

atividade profissional. A localização de moradia também influenciou a busca de trabalho no 

hospital da missão, fazendo uma inter-relação com dados da Tabela 3.  

O trabalho de uma equipe de cuidados é regido por princípios claros, que podem ser 

evocados em todas as atividades desenvolvidas. Estes princípios também foram publicados 

pela OMS em 1986 e reafirmados em 2002 (COSTA 1998). Essa divisão de trabalho 

naturalmente abrange a enfermagem, pois nas afirmações de Ferraz (2005) a relação entre o 

número de leitos e enfermeiros ativos, não conseguem atender satisfatoriamente os pacientes e 

diferentes graus de complexidade de tratamentos.  

 

DSC 2 – RELIGIOSIDADE                            N=4  
 

 

 

 

 

 

Dentro os fatores motivacionais para o trabalho no hospital da missão a questão de 

RELIGIOSIDADE, consolida-se como chamados missionários refletindo um ponto na 

enfermagem ligado a espiritualidade, a doação, a vocação, como um servir ao outro,  enlaçada 

ao seguimento de uma escolha religiosa. O hospital é parte integrante da Missão Caiuá, que é 

constituído pelo seminário, a escola para crianças e jovens, que prioritariamente matricula  

indígenas, todos esses sob a coordenação e instituição mantenedora  a Igreja Presbiteriana. 

Foi aqui que me deram a oportunidade de trabalho, onde tive meu primeiro emprego, a 

professora me incentivou para vir a trabalhar aqui e moro perto da missão, foi uma chance 

de trabalho e por morar perto da missão. 

Vim por um chamado missionário, meu  trabalho na igreja, era missão ajudar no 

hospital, como um chamado de Deus, porque gosto daqui da missão, de cuidar, atender, 

de trabalhar com indígenas. 



 

Fundamenta-se essa analise com os seguintes autores. A arte da enfermagem nightingaliana 

consiste no “[...] cuidar tanto dos seres humanos sadios como doentes, com base em 

conhecimentos administrativos”, para tanto, essa ação “requer do profissional da enfermagem, 

além de conhecimento formal e científico, vocação, elevado padrão moral e de sentimentos, 

bem como o desenvolvimento do potencial intuitivo e criativo” (ALMEIDA, 1986, p. 23).   

Já na era do cristianismo há uma revolução social positiva, em nome da caridade os 

pobres e enfermos eram objetos de cuidados especiais por parte da igreja. Assim, houve uma 

profunda modificação na assistência aos doentes e os enfermos eram recolhidos às diaconiais, 

que eram casas que abrigavam os cléricos e as pessoas que em algum momento estavam 

necessitando de auxilio, ou aos hospitais organizados para assistência a todo tipo de 

necessitados.  

Os médicos e alguns membros da equipe de enfermagem e multiprofissional que 

atendem a população que busca o hospital atualmente é formada por missionários e  médicos 

residentes do convênio que a instituição mantêm com o hospital universitário da Universidade 

Federal da Grande Dourados – UFGD. O quadro de enfermagem é mantido financeiramente  

pela missão (Igreja Presbiteriana), assim como a equipe multiprofissional que trabalha em 

outros setores de apoio tais como: serviços de higienização predial, lavanderia, limpeza 

externa e setor de alimentação, esse ultimo que atende também os funcionários como os 

pacientes internados ou em observação no ambulatório. (Missão Evangélica Caiuá -

www.ipb.org.br) 

 

QUESTÃO  2 

 PORQUE SUA AFINIDADE NOS SETORES? 

Nessa questão gerou dois discursos. 

DSC 3 - MATERNO INFANTIL             N=16 

 

No discurso sobre afinidade de setores destaca-se a questão MATERNO-INFANTIL,  

explicada pela fragilidade e vulnerabilidade das crianças atendidas no hospital, em sua 

maioria indígena. Outro ponto reside no poder acompanhar o processo de parto e ajudar as 

mães no desenvolvimento do processo de  cuidar de seus filhos, pois a compreensão desses 

cuidados esta intimamente ligada ao ato de manter a saúde das crianças, mães e famílias. Um 



 

fator de destaque são as atividades realizadas no centrinho, pois é o lugar de internação de 

crianças em todas as faixas etárias e algumas com necessidades especiais, pelo tipo de 

patologia associada a desnutrição exemplificado como PC, paralisia cerebral, síndrome de 

Dow, deficiência cognitiva e outros, todas com longo tempo de internação que muitas ficam 

sozinhas no período de permanência no hospital. Os participantes fazem a conexão entre 

técnicas de enfermagem e ajudar crianças com carinho, apego, sendo isso entendido como 

atenção especial e parte do tratamento. A construção da enfermagem como profissão tem essa 

conotação nas práticas de cuidados reforçada  por diversos autores. O que importa é o 

contexto do cuidado e a relação que se estabelece, sendo esse um dos caminhos e essência da 

enfermagem. As ações de cuidar percebidas na forma mais ampla são anteriores a história da 

enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donahue (1985) estabelece a relação entre enfermagem à mulher e o cuidado.  O papel 

desempenhado pela enfermagem como a mãe, responsável pela nutrição, como educadora é 

ampliada para o cuidado dos doentes, idosos e necessitados, com a soma de outros fatores no 

sentido da afeição, preocupação e de responsabilidade pelas pessoas necessitadas, em um 

processo de maternagem. Santos (2003) destaca que o entendimento dessas atividades das 

mulheres de uma forma quase universal entre diversos clãs, tribos e civilizações, ao longo da 

história os cuidados com o parto ficavam a cargo das mulheres. A semelhança dos animais, “a 

mulher lambia sua cria, nutria e protegia; entre essas práticas esta a de higienizar, alimentar, 

tocar, cheirar e gestos rudimentares de afago” (DIBAI, 2005, p. 62). Ressalta Durant (1954, p. 

Por ajudar as crianças e as mães no nascimento, ajudar um bebe a nascer é muito 

gratificante, da alegria com vida nova, o processo de partejar sempre encanta, da 

esperança as pessoas, sempre é calmo, o nascimento de um bebe é muito bonito. Por eu 

ter mais afinidade com a parte de cuidar de mães e filho. Eu gosto de cuidar de crianças, 

como se fosse filhos da gente, elas ficam sempre sozinhos, e se apegam acho que posso 

dar carinho e cuidar bem deles, elas aceitam mais o carinho, o cuidado, pois cada dia 

tem coisas novas nos cuidados. Sempre causa prazer e ensinar a cuidar de bebes sempre 

é muito bom. Gosto de ensinar as mães principalmente as mais jovens em como cuidar 

bem do seu filho. Sempre cuidem de crianças e gosto delas, sei que posso ajudar a fazer 

diferente, e sei da minha responsabilidade com elas. Eu gosto de ficar no centrinho, as 

crianças são muito carentes, nem sempre é remédio que elas precisam, um colo, um 

carinho, as vezes faz ate a febre baixar e para as dores delas também Sempre gostei de 

cuidar de crianças, ajudar meus patrícios a ter saúde, principalmente com as crianças.  



 

45) que os primeiros seres a “praticar a medicina” foram as mulheres. Consideradas como 

enfermeiras naturais de seus homens e crianças, realizavam os partos e ainda cuidava o solo e 

realizavam a atividade agrícola. Tais experiências possibilitaram a elas conhecimentos das 

plantas, frutos, raízes e sementes, desenvolvendo a arte da medicina, distinta da mágica dos 

religiosos e Shamans.  Foi à mulher quem tratou o sentido de cuidar e medicar. 

O DSC Materno-Infantil reflete este conceitos histórico nas representações dos 

profissionais entrevistados. 

 

DSC 4 – OUTROS SETORES.      N = 4  

NQUESTÃO 3 

COMO VOCÊ ENTENDE O CONCEITO DE CUIDADOS? 

DSC 5  CONJUNTO DE TECNICAS                        N=  24 

 

 

 

O DSC denominado de OUTROS SETORES, considera que o  hospital da missão é 

um hospital geral que atende principalmente indígenas, em todas as faixas de idade, com 

pacientes que tem variadas e muitas necessidades e os que estão acamados precisam tanto 

quando as crianças de cuidados significativos e pontuais na recuperação da saúde.  

Nesse sentido compreender que a enfermagem tem papel decisivo na qualidade de 

assistência intra-hospitalar e após sua  alta com prosseguimento de cuidados em suas casas  

com familiares.  

Outro setor destacado é o serviço realizado no ambulatório que atende pela demanda 

de busca em consultas medicas e para atendimento de urgência e emergência. Observa-se que 

nesse setor ocorre a mudança diária, movimento  constante de pacientes pode-se dizer que um 

setor agitado, mas que tem atenção especial pelo tipo de cuidado realizado.  

Os cuidados baseiam-se em conhecimento científico inerente a várias especialidades e 

possibilidades de intervenção clínica e terapêutica nas diversas áreas de conhecimento das 

ciências. O trabalho de uma equipe de cuidados é regido por princípios claros, que podem ser 

evocados em todas as atividades desenvolvidas. Estes princípios também foram publicados 

pela OMS em 1986 e reafirmados em 2002 (COSTA, 1998). 

Prefiro cuidar de adultos, e os idosos no hospital precisam de mais ajuda, os cuidados são 

grande, principalmente com pacientes acamados.  Os adultos falam e contam o que sentem, 

por isso acho mais fácil lidar com gente adulta e idosa. Gosto da clinica medica, aqui eu 

aprendo cada dia mais, gosto da clinica, gosto de cuidar de pessoas. Gosto muito do 

ambulatório, da agitação de mudar toda hora, pois toda hora tem paciente novo quem tenho 

que atender, por ter mais movimento, prefere a agitação, não ter rotina de trabalho, sempre 

gostei da urgência. 



 

 

 

QUESTÃO 3 

COMO VOCÊ ENTENDE O CONCEITO DE CUIDADOS? 

Essa é uma das questões norteadoras da pesquisa e gerou um discurso. 

 

DSC 5 –CONJUNTO DE TECNICAS          N=  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa pode ser considerada como  uma das questões norteadoras na obtenção dos  

resultados nessa pesquisa, determinada pelo DSC  CONJUNTO DE TECNICAS pois 

compreender as nuances em cuidar de indígenas no peculiar hospital da missão foi uma das 

indagações. Nota-se que os entrevistados não verbalizam com clareza sobre conceitos de 

cuidados. Ao falar sobre cuidados transparece a ideação desses em atividades, ações técnicas 

aplicadas e desenvolvidas no hospital com os pacientes, com familiares e acompanhantes e 

principalmente na recuperação da saúde e cura de doenças. Outra citação que pode ser 

considerada importante é a relação que se estabelece com o cuidado integral, com a água, com 

a terra, com o ambiente e com as relações entre as pessoas ou pacientes e a enfermagem, 

Cuidado é o que se faz no dia a dia, em relação ao paciente internado, cuidar dos 

acompanhantes, dos colegas, de nós mesmos, cuidado é ter assistência, inclui uma serie 

de coisas, precisa de higiene, alimentação, água. Cuidado também é atenção com a vida 

de todos e tudo ao nosso redor, é tudo que se faz em todo  lugar, é o que a gente faz todo 

dia, desde que acorda,  com nossa casa,  na sociedade. Para o cuidado é preciso ter 

compromisso com a vida, e se a gente cuida bem, tem saúde Na saúde tudo é cuidado, 

desde a nossa casa, meio ambiente que tanto se fala agora, com a natureza, senão tem 

doenças e perde tudo, e com as crianças tem que ter mais cuidado. Cuidado é tudo para 

manter a vida da terra e das pessoas. Cuidado é vida, é tudo para ficar bem com a saúde e 

com os outros São ações que auxiliam na recuperação da saúde no geral, e que precisam 

de atenção de enfermagem, tanto física como mental, no modo de atender um paciente 

acamado.  Quando fui estudar enfermagem aprendi muito sobre cuidar os pacientes e as 

técnicas, mas tem que ter atenção com a pessoa também. Pois tudo tem que ser cuidado, 

senão vira doença e só tem problemas com a saúde, e o hospital faz parte da saúde, é onde 

as vezes tem acura de doenças, ate a recuperação. A base de toda atenção é  identificar e 

conhecer o paciente, muitas vezes o melhor cuidado é escutar. Conversando, se 

aproximar do paciente e entender a vida dele. Tem que dar a chance do paciente falar e 

dizer o que pode melhorar sua recuperação. Em tudo na vida deve ter cuidado, nada pode 

e deve ser desprezado nos cuidados. a gente aprende a cuidar desde que é pequena, com 

os amigos e na escola a gente aprende a cuidar da vida.  



 

compreendendo que o hospital faz parte de um sistema que previne e recupera de doenças. 

Mostra-se aqui e em outros resultados que as inter-relações de escutar, falar é fator 

preponderante na qualidade de assistência aos pacientes do hospital. Porem denota a 

dificuldade em verbalizar um conceito de cuidado.  

Notoriamente o conceito de cuidar é implícito no fazer diário no desenvolvimento da 

vida, como algo positivamente natural ao ato de cuidar e ser cuidado no processo de 

hospitalização.  

No ultimo significado sobre o cuidar no DSC, consiste em por todos os 

procedimentos, pessoas e técnica, com detalhes e perfeição a serviço do enfermo. Refere-se 

fundamentalmente a finalidade da ação de cuidar, é buscar o seu bem, velar pela saúde, pelo 

restabelecimento completo e integral, colocando todos os recursos técnicos e humanos a 

serviço desse paciente, seria converter no verdadeiro centro da ação, em torno do qual tudo 

tem sentido e valor. Esta afirmação corrobora com Pellegrino (2013) que afirma o cuidado 

integral como uma obrigação moral dos profissionais de saúde, não é opção para exercer e 

interpretar mas com responsabilidade profissional, a ação de cuidar é um dever fundamental e 

não mera opção vital. Concluindo, para Pellegrino (2013) cuidar é compadecer-se de alguém, 

ajuda-lo a ser autônomo, convidar a compartilhar sua responsabilidade e sua angustia, 

transformando-o no verdadeiro centro da vida sanitária, enfim, exercer o dever moral de tudo 

profissional de saúde  velando pelo bem do paciente. Ainda que a enfermagem empregue as 

palavras de cuidados e cuidar para descrever a si própria e sua prática, permanece faltando 

uma definição clara e objetiva para compreensão dessas expressões. Essas palavras e seus 

inúmeros significados são pouco compreendidos e  estudados dentro de diversas áreas de 

conhecimento e investigação, pode-se afirmar essa objeção advêm de inúmeras correntes de 

pensamento e algumas tem pouca adequação aos pensadores historicamente definidos para 

esse tema conceitual.  

Observa-se que o cuidar esta interligado a palavra de curar mas fica evidente que o 

cuidar tem uma concepção holística de saúde, de cuidar, ou acompanhar adequadamente o 

enfermo, e para isso deve-se pensar essa práxis a partir de sua essência. Ao refletir sobre as 

noções de cuidados hoje, esse deve ser entendido em um sistema de saúde em níveis de 

atenção como mais do que um simples procedimento técnico, mas como uma ação integral 

que abrange significados, sentidos, direcionados a atenção de saúde que compreendem como 

um direito de ser, perpassa pelo tratar, respeitar e acolher, atender o ser humano em seu 



 

sofrimento implicado no processo de doença e cura, e um olhar perante sua fragilidade social 

(LUZ, 2004).  

Considerando ser essa uma das questões importantes na pesquisa, observa-se que em 

nenhum momento os participantes mencionam sobre cuidados e a relação com a 

transculturalidade na realização de cuidados com os indígenas em processo de hospitalização. 

A formação dos profissionais da equipe de saúde especificadamente de enfermagem é de 

cunho biomédico, tecnicista e curativo essencialmente pelo local de atendimento hospitalar. 

Que estabelece  uma conexão com técnicas especificas de enfermagem no fazer diário com os 

pacientes. Porem o cuidado diferenciado deveria ser uma das premissas do atendimento, 

tratamento no adoecer dos indígenas que estão internados no hospital da Missão.  

Fundamenta-se esse conceitos e considerações pois poderia ser aplicado no hospital a teoria 

de enfermagem transcultural que incorpora essa particularidade abrangendo pontos como 

valores, crenças e cultura. Nas definições de Leininger sobre enfermagem transcultural essa é 

“um conjunto de inter-relações de conceitos e hipóteses que respeitam os comportamentos, os 

valores, as crenças dos indivíduos e dos grupos na execução do cuidado” (Leininger, 1998, p. 

48). Com esse pressuposto inicial começa a ser reconhecido os aspectos culturais das 

necessidades humanas no modo de vida de cada individuo e grupo étnico. Cabe compreender 

que cada cultura percebe e pratica de modo peculiar os cuidados individuais, familiares e 

sociais bem como definir  nas palavras de Leininger o que é cultura “como valores, crenças, 

normas e práticas de vida de um determinado grupo, aprendidos, partilhados e transmitidos 

que orientam o pensamento e as decisões e as ações, de maneira padronizada” (Leininger
 , 

1998, p. 60). A Enfermagem Transcultural tem como um dos seus focos analisar e conhecer 

as diferentes culturas, sobre seu entendimento comportamental para os cuidados e 

caracterizando especialmente ao cuidado de enfermagem. Para esse fim é necessário 

desenvolver um corpo de conhecimento cientifico com caráter humanizando e holístico 

possibilitando o aprimoramento do cuidado universal. Para isso a finalidade da enfermagem 

transcultural esta em adquirir conhecimento da prática profissional onde a questão cultural 

esteja embasada, entendida para planejar e operacionalizar cuidados específicos.  Como 

mencionado anteriormente a equipe de enfermagem atuante no hospital da missão carece de 

compreensão sobre seu real papel no cuidar de indígenas no processo de tratamento e cura de 

enfermidades durante a hospitalização necessitando de uma outra forma de atuação partindo 

da premissa de educação continuada ou capacitação da equipe nos cuidados transculturai 



 

QUESTÃO 4 

COMO VOCÊ ENTENDE OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DA 

MISSÃO? 

 

DSC 6 – CUIDADOS TÉCNICOS COM BARREIRA LINGUÍSTICA.    N=  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui na missão é igual todo o hospital. Tem tudo que  é igual  em  outro hospital para as 

técnicas de enfermagem e cuidados básicos.  As técnicas aplicadas são todas iguais e 

precisam, vão e tem que ser feitas, pra poder cuidar das pessoas, não tem como não fazer, 

os cuidados na atenção do paciente, ver se os sinais vitais estão alterados, tem a medicação, 

curativos, a hidratação, ver se ele tem temperatura alta, pois isso pode piorar as doenças, 

isso é fundamental. Se for uma medicação tem que ter muito mais cuidado. Fazer o 

cuidado com algum paciente especial, principalmente os acamados que são dependentes de 

tudo na enfermagem, pois raramente fica algum familiar. Tem que ter muita atenção, pois 

alguns fogem e outros falam em suicídio. Por isso tem que ter atenção dobrada aqui. As 

gestantes são do mesmo jeito, elas vêm aqui no hospital para ter seu bebe e querem ficar 

aqui. Se sentem bem aqui na missão. Mas as índias não são de gritar no trabalho de parto, 

elas ficam quietas e as vezes fica difícil pois tem casos que precisa ser encaminhada. Nosso 

cuidado aqui é difícil pelo fato da língua, o paciente tinha aquela dificuldade, no começo 

eu recorria a quem soubesse a língua, para saber da historia da criança e que ela tinha. Faz 

o cuidado especial, ver porque está muito quieto, eles já falam pouco com quem não é 

patrício e devemos ficar atentos a isso, ter cuidado especial. Explicar sempre tudo que você 

vai fazer. O que muda é a comunicação, como a gente fala com os pacientes. Tem que 

explicar sempre. Tem que ser gentil e educado que com isso você consegue tudo com os 

pacientes, mesmo que eles tenham dor por causa das doenças. Exemplo, quando você trata 

uma gestante com carinho ela colaborar  e conversar com você. E tudo aqui é o jeito de 

falar e atender. Não só o paciente, mas a família que vem junto, cuidar dos pacientes 

indígenas é fácil, eu aprendi a língua e acho que por isso fica fácil. Cuidar do paciente aqui 

no hospital é muita atenção, precisa escutar mais do que falar. A dificuldade é a língua, a 

comunicação, que estou aprendendo cada dia mais. E tem colegas aqui que são indígenas e 

não falam a língua e tem os problemas que todos tem para aplicar medicação, e cuidados 

especiais. So tem que dar atenção no falar com os índios, prestar atenção no que eles falam. 

Eles precisam ser escutados. Os pacientes daqui da missão são muito fácil de cuidar, é  ser 

educado, explicar,  fazer o necessário. E ter paciência para entender o que eles te falam. É 

melhor quando sabe a língua. Mas os indígenas precisam de atenção, de ser escutados, pois 

ainda tem o problema da língua que nem toda equipe fala. Respeitar eles em sua língua é 

fundamental, e abre caminhos de comunicação e você consegue fazer tudo que é 

necessário. Conversam quando confiam, igual em todos os lugares, não muda nada, só tem 

que prestar atenção na língua e como faz tempo que estou aqui fica fácil. O que muda são 

os pacientes, a clientela daqui é especial, tem outra cultura e outra maneira de entender a 

doença. O que muda é o tipo de lugar. Aqui é referencia para ele. Os pacientes aqui são 

bons, reconhecem, mesmo não dizendo obrigada. Eles sorriem e são amigos. Conversam 

quando confiam. Cuidar de indígenas em um lugar que é mais próximo da casa deles e ter 

resolutividade é gratificante. 



 

Nas respostas obtidas com os entrevistados DSC resultante  foi de CUIDADOS 

TENCICOS COM BARREIRA LINGUISTICA. Esse é estabelecido em relação ao tipo de 

atendimento realizados nos cuidados de  enfermagem compreendidos pela igualdade de 

procedimentos iguais como outro hospital. Porém ressalta-se que por ser um hospital existente 

a  muito tempo  a relação de  confiança e credibilidade nas ações já esta consolidada como 

preferencial pelas populações das aldeias e área próximas. Uma questão que merece atenção é 

com o fato de os indígenas ser naturalmente introvertidos e verbalizam pouco com pessoas 

desconhecidas ou com a enfermagem observando que necessitam de especificidade no tipo de 

cuidado e atenção integral. Os discursos entre as questões persistem interligados com as 

respostas da questão anterior sobre cuidados, que novamente é perceptível a ênfase que em 

sua quase totalidade e direcionadas ações e técnicas aplicadas pela enfermagem no processo 

de cuidar em um hospital com os pacientes internados. Um ponto de destaque é a percepção 

de cuidado integral com os pacientes e famílias bem como a atenção com os pacientes 

acamados e o fato de ficar sozinhos, gerando uma dependência quase absoluta da 

enfermagem. Nos discursos salienta-se o ato de escutar os pacientes e a observação especifica 

com as gestantes, bem como a diferença cultural no trabalho de parto  no qual  o silêncio e 

aceitação do momento propicia um aguçamento de observação integral na atenção com  essas 

pacientes. Evidencia-se nos relatos a barreira linguística, pois a língua predominante entre os 

indígenas é o guarani e para efetivamente concretizar uma atenção adequada esse 

entendimento é fundamental pelas histórias das doenças do paciente em todas as faixas etárias 

e as diferenças de desenvolvimento e aparecimento do processo de doença. Porem ao transpor 

a dificuldade de língua o entendimento para o cuidar/assistir/ os indígenas estabelece-se a 

confiança nos procedimentos. Comprovando os autores estudados no quesito sobre cuidados 

hospitalares. As práticas de higienizar e alimentar foram introduzidas junto com as forma de 

comportamentos no tocar as pessoas, caracterizar os cheiros e com isso desenvolver gestos 

rudimentares de afago. Assim, podemos dizer que o cuidar se expresse de duas formas, 

primeiro como forma de sobrevivência aliada à capacidade de raciocínio de usar a 

comunicação (linguagem) e segundo como forma de expressar o cuidado com a demonstração 

de afeto e interesse pelo outro, ficando mais evidente com as mulheres. Com isso os cuidados 

e a educação estão interligados, de várias formas, seja na promoção em saúde, prevenção de 

doenças e os cuidados paliativos que estão em contiguidade aos sentimentos humanos.  As 

formas de abordagem, a comunicação na educação para o cuidar de seres humanos que tem 

respeito mútuo e consideração é importante, pois se expressa nas inter-relações humanas. 



 

Nas referencias pela visão de mundo, o cuidado cultural é a maneira pela qual as 

pessoas olham o mundo ou o universo, e formam uma atitude de valoração acerca do mundo e 

de suas vidas observando que essa maneira é entendida como holística e integral como 

orientação para as práticas de cuidados de enfermagem que devem se adaptar em 

conhecimentos reconhecendo as diferenças comportamentais pela bagagem cultural diversa. 

Considerando o contexto ambiental como a totalidade de um acontecimento, situação ou 

experiência particular que confere sentido às expressões humanas, incluindo interações 

sociais, dimensões físicas, ecológicas, emocionais e culturais (Leininger 2002).  

 

QUESTÃO 5   

QUAIS ATIVIDADES DIÁRIAS NECESSITAM DE MAIS CUIDADOS NO 

HOSPITAL?. 

DSC – 7 -  ROTINA HOSPITALAR             N= 24 

 

Ao analisar as respostas obtidas o DSC denominado de ROTINA HOSPITALAR são, 

explicadas com a realização de técnicas de enfermagem sob a necessidade especifica de cada 

paciente. Entende-se que determinados procedimentos tem graus diferenciados em sua 

complexidade, nesse entendimento os participantes citam os pacientes acamados e de longa 

permanência no hospital da missão, sendo esse acometimento  determinado pela patologia e 

necessidade de tratamento longo no processo de hospitalização. No caso pode ser pacientes 

adultos ou de crianças seja no setor de internação de  pediatria ou no “centrinho”. Essa 

referencia nas falas também recai sobre as crianças no centrinho, no qual a questão de 

amorosidade e acarinhar são fortes. No centrinho tem as crianças que ficam acompanhadas de 

suas mães e nas percepções dos participantes remetem a poucos cuidados, observa-se que 

existe a questão cultural de cuidar de filhos entendida de maneira diversa nos não indígenas. 

Os nãos indígenas pensam que as crianças são desconsideradas no cuidar e esquecem que 

essas mães estão longe de suas casas, famílias e aldeias, e que muitas têm outros filhos que 

estão no desamparo, pelo desconhecimento de como estão sendo cuidados em suas casas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças que ficam sozinhas e todas por um longo tempo têm a questão do apego de 

amorosidade, de acarinhar essas crianças, pois algumas estão distanciadas de suas famílias, 

colocadas a disposição do ministério publico pois ocorre o descaso e abandono familiar, 

mesmo da família extensão e consequentemente são designadas para adoção. Outro ponto 

colocado e considerado importante é a condição de comunicação e recepção do paciente na 

sua chegada ao hospital. O fato de linguagem é expresso como importante. 

Aqui é igual em tudo que se faz, como qualquer hospital. Os procedimentos não são 

diferentes, precisa de responsabilidade. Tudo tem que ter atenção e cuidado, estamos 

mexendo com a saúde das pessoas. O que mais precisa de cuidados aqui no hospital, o 

que exige mais é a medicação, curativos, e cuidados são os acamados, eles precisam de 

ajuda para tudo, para banho, para comer, para carinho, para conversar para tirar do leito, 

é muito importante o sol para ele. Os cuidados com maior atenção aqui são com os 

pacientes de longo tempo de internação, seja os adultos ou as crianças, pois as vezes a 

enfermagem parece que acostuma com esses pacientes e deixa de ter uma atenção 

especial. As atividades que também necessitam de mais cuidados são com as crianças, 

que ainda não falam e a gente depende de mais observação, de conversar com a mãe. A 

medicação aqui no centrinho é de cuidado, a alimentação das crianças, dar carinho e 

atenção. Eu tenho que cuidar mais as crianças do que os outros pacientes, com a criança 

é mais rápido para ela ficar mal. Tem que ter atenção com as crianças sozinhas, sem as 

mães, é um cuidado dobrado. No centrinho a criança fica sozinha, precisa de tudo, 

banho, comida, carinho, colo de mãe. A medicação aqui no centrinho é de cuidado, a 

alimentação, e atenção. Seria bom se tivesse uma família que realmente se interessasse. 

E quando fica com a mãe parece que recebem menos cuidados, a maioria das mães 

cuida menos, parece que não tem muito amor, parece que as mães não se importam 

tanto, eu sei que minha ajuda é importante. De tudo que tem para fazer aqui o que 

precisa mais cuidado é com ambulatório é o que mais exige atenção e cuidado, é a 

chegada do paciente. A chegada do paciente exige um pouco mais de atenção pela 

observação dos sinais vitais e a historia da doença, buscar as informações, que muitas 

vezes muda totalmente o quadro e a necessidade de tratamento. A recepção do paciente 

no hospital é o que vai determinar a qualidade do tratamento dele. A abordagem inicial, 

o acolhimento é tudo para a população indígena. Sempre tem ansiedade e medo, a 

enfermagem que faz atendimento de quem precisa primeiro, são os pacientes diferentes 

com hipertensão diabetes e outras, e com isso precisa cuidar mais, pois o paciente vem 

de fora e sempre quer ser atendido rápido. A observação de sinais vitais, medicação, 

curativos, quando vem criança com a febre, com hidratação. Tem que ter jeito de 

conversar com os pacientes, complementar os modos de tratamento e cura. Os que estão 

internados a gente conversa, explicar os procedimentos, tudo que vai ser feito, as 

técnicas e tudo da certo. É  ouvir os pacientes, ter atenção com eles, por causa da língua, 

que as vezes trava um pouco as pessoas. O importante é a comunicação, nesse fator que 

tudo se estabelece contato com indígenas. Saber escutar é fundamental na enfermagem. 

Os sinais que o paciente indica são feitos nos diálogos. Depois que aprendi um pouco da 

língua tudo ficou mais fácil. O que muda é como falar com o paciente, mesmo que não 

seja indígena, como você fala com ele, mostra como vai ser o tratamento. 



 

O paciente que vem ao ambulatório para consulta ele estar ansioso e apreensivo e no 

relatar sua história pode confundir os termos e mudar totalmente os fatos. Reside no 

acolhimento o sucesso de tratamento e ou encaminhamento quando necessário e a aceitação 

desses procedimentos. Relatam que saber escutar é fundamental a enfermagem seja em qual 

tipo de hospital ou clientela ele esta atendendo, os sinais feitos no diálogos. E disso vai 

depender muitas vezes o seguimento do tratamento no domicilio com a cura da doença. 

Legitimado pelos autores que fundamentam essa dissertação. Ao refletir sobre as noções de 

cuidados hoje, esse deve ser entendido em um sistema de saúde em níveis de atenção como 

mais do que um simples procedimento técnico, mas como uma ação integral que abrange 

significados, sentidos, direcionados a atenção de saúde que compreendem como um direito de 

ser, perpassa pelo tratar, respeitar e acolher, atender o ser humano em seu sofrimento 

implicado no processo de doença e cura, e um olhar perante sua fragilidade social. (Luz, 

2004). 

LEININGER, citada por GUALDA; acredita que a teoria  transcultural seja 

“capaz de predizer e explicar os padrões de cuidado humano  das diversas 

culturas, bem como possibilitar a identificação de valores, crenças e práticas 

populares pelos profissionais de enfermagem".  Acredita ainda que “por meio 

deste conhecimento, as decisões e ações de enfermagem podem tornar-se 

congruentes e benéficas para aqueles que são assistidos”. HOGA (1992,p.70).  

O cuidado é uma relação amorosa para com a realidade, pois pelo cuidado 

permanecemos envolvidos com o contexto e perpetuamos nosso interesse e preocupações com 

a vida, existência seres humanos e globalização e meio ambiente. Mas o cuidado é mais que 

tudo isso. Ele é a atitude que antecede a todos os demais atos e os possibilita, sejam os atos da 

vontade, seja os da inteligência. Eles somente são humanos se nascerem do cuidado e são 

acompanhados pelo cuidado. Então, são construtivos e não irresponsáveis e deletérios. É por 

essa razão que filósofos como Martin Heidegger, (2012,apud,Boff,2008, p. 57) consideram o 

cuidado a verdadeira essência do humano. Ele naturalmente é impregnado de cuidado 

essencial.  

Na referencia de Martin Heidegger (1886-1976) na obra Ser e Tempo, “do ponto de 

vista existencial, o cuidado se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser humano, o 

que sempre significa dizer que ele se acha em toda atitude e situação de fato”, pois o cuidado 

esta na raiz do homem, antes de qualquer coisa e por isso o cuidado deve ser entendido como 

um fenômeno ontológico, existencial básico, um fenômeno que possibilita a existência 

humana enquanto humana. Heidegger  (2012) apud Boff (2008), desenvolveu a ideia de que o 



 

cuidado é o modo de ser primeiro de todo ser humano em sua relação para com o mundo, e 

não somente uma orientação particular da alma, é um existencial, um pertencimento a 

natureza do ser humano.  Segundo Watson (1985, p. 58), a ciência da enfermagem é humana, 

e não se limita em usar os conhecimentos das ciências naturais, deve-se lembrar que lida com 

seres humanos que pensam que tem comportamentos particulares construídos, a partir de seus 

próprios valores, princípios, padrões culturais e experiências que não podem ser objetivados e 

nem tampouco considerados por partes. Porém a enfermagem construiu sua exclusiva e 

própria estrutura de referência, um tipo peculiar e particular de conhecimento, que em muitas 

vezes não se enquadra totalmente dentro do que se conhece e reconhece por conhecimento 

científico. Frequentemente nos deparamos com situações diversas que acabam por requerer 

ações e decisões, “[...] para as quais não há respostas científicas e recorremos muitas vezes a 

respostas provindas de insight e compreensão” (WALDOW, 1998, p.145).  

 

 

QUESTÃO 6  

 COMO VOCÊ ENTENDE SUA PARTICIPAÇÃO NOS CUIDADOS COM 

INDÍGENAS? 

DSC 8 – RESPONSABILIDADE DE COMUNICAÇÃO NA ENFERMAGEM N= 25 

 

Nessa questão o DSC obtido foi RESPONSABILIDADE DE COMUNICAÇÃO NA 

ENFERMAGEM . Ao relatar sobre como ocorre à participação nos cuidados com indígenas, 

os discursos provenientes remetem novamente sobre a questão de comunicação e diálogos 

interativos assim como a confiabilidade na capacidade técnica, competências e habilidades 

para determinar e executar os procedimentos com os pacientes. A integração da equipe com o 

paciente e o fato de falar a língua qualifica, modificam a qualidade do trabalho e do cuidar. A 

responsabilidade técnica, a segurança demonstrada para os pacientes e familiares e a aceitação 

do processo de educação em saúde, que na compreensão dos participantes modificaria os 

cuidados e consequentemente a recuperação da sua saúde. Um ponto a ser destacado é o 

entendimento de cuidar como aprendizado diário e constante. A compreensão  dos cuidados 

com uma visão integral percebidos como observação ampliada que tem uma lógica diferente 

pela sua cultura no processo saúde e doença. A questão de educação em saúde aparece com o 

trabalho e o significado como modificador do cuidado e a qualidade de vida para 



 

enfrentamento de doenças, considerando a prevenção e promoção da saúde.  Substancia-se 

esse com os seguintes autores. A enfermagem tem como uma de suas características a 

percepção de ser uma profissão de ajuda, conforme ressalta Waldow (1995), na qual o 

conceito de cuidado é genuíno, especificamente o enfermeiro ao cuidar de crianças deve 

valorizar a fragilidade física e emocional relativa à faixa etária e ao patamar no processo de 

desenvolvimento que se encontra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que importa é o contexto do cuidado e a relação que se estabelece, sendo esse um 

dos caminhos e essência da enfermagem. As ações de cuidar percebidas na forma mais ampla 

são anteriores a história da enfermagem. Donahue (1985) estabelece a relação entre 

enfermagem à mulher e o cuidado.  O papel desempenhado pela enfermagem como a mãe, 

responsável pela nutrição, como educadora é ampliada para o cuidado dos doentes, idosos e 

necessitados, com a soma de outros fatores no sentido da afeição, preocupação e de 

A minha participação é importante porque eu converso com os pacientes eu entendo tudo 

que  falam pra mim e isso faz com que os cuidados fiquem bons, e posso com a educação 

em saúde modificar alguns pontos que são relevantes no seu cuidados. A comunicação é 

fator decisivo nos cuidados, eles me escutam quando falo em saúde e oque tem que ser 

feito para melhorar logo. É importante porque que estudei enfermagem par vir cuidar do 

meu povo, da minha gente, que precisa de que atenção e que entendam o que eles falam, a 

língua é necessária para fazer educação em saúde aqui na missão. Todo o trabalho tem um 

significado, e uma grande responsabilidade. Confiar no que faço em cuidados e tenho 

segurança. Mesmo não sendo da etnia, eu entendo a língua e falo um pouco, isso é bom 

para eles, e eu mudo um pouco os cuidados. A língua ainda é fator que dificulta as vezes 

quando o paciente, família não entende o que os não indígenas explicam, e ai entra meu 

trabalho pois eu falo um pouco da língua, isso quebra as divergências. Sei que os 

pacientes me escutam e as vezes entendem o que falo sobre se cuidar na saúde em casa. 

Sou uma pessoa preocupada, eu fico atenta em tudo, Enquanto responsabilidade de 

serviço, orientação de equipe, cuidar as divergências, apesar de que aqui a relação da 

enfermagem com os paciente é bem tranquilo. Ver o que se pode melhorar ate receber 

alta, cuidar para não voltar mais. Todo o trabalho de enfermagem é importante, é tudo 

valido, desde que seja feito com responsabilidade. Eu penso que é importante, pois 

confiam no que a gente faz e aceitam os tratamentos, entendo o que eles falam e posso 

com a educação em saúde modificar alguns pontos que são relevantes no seu cuidados em 

casa com a saúde. Percebo que minhas atitudes de cuidados são sempre observadas e 

avaliadas pelos pacientes, como em todos os lugares e isso muda ate minha vida aqui 

dentro, me da muito mais responsabilidade no cuidado com todos.  Em tudo que se faz 

aqui na missão tem sua importância, a credibilidade do paciente esta nas nossas ações e 

atitudes. Estar aqui na missão é um aprendizado diário, um aprimoramento nas 

observações de pessoas que necessitam mais do que somente procedimentos e técnicas. 

Precisamos estar atentos a esse modo de ensinar saúde e aprender cuidados com 

populações especiais. O processo de entender essa população e as questões de cultura faz 

com que meu trabalho tenha significado nos cuidados.  



 

responsabilidade pelas pessoas necessitadas, em um processo de maternagem. Nas referencias 

de Oliveira ( 2003) a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou sua primeira definição 

de Cuidados Paliativos em 1986: “Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é 

responsiva a tratamento de cura. Controle da dor, de outros sintomas e de problemas 

psicossociais e espirituais é primordial.” O documento define que o objetivo do Cuidado 

Paliativo é “[...] proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e 

familiares”. Essa definição, ainda referida por diversos autores, foi revisada em 2002 e 

substituída pela atual, com o objetivo de ampliar o conceito e torná-lo aplicável a todas as 

doenças, o mais precocemente possível.  (OMS, 2002) (Foley, 2005, p.68). 

 

QUESTÃO 7  

 QUAIS AS MAIORES DIFICULDADES ENTRE OS TURNOS DE TRABALHO E 

CUIDADOS? 

DSC 9 – RELATOS DE DIFICULDADES E FACILIDADE     N=  22  

 

Os relatos dos participantes gerou um DSC  RELATOS DE DIFICULDADES E 

FACILIDADE, reforçando que as dificuldades esperadas entre as equipes de todos os 

hospitais, antevisto que a enfermagem trabalha 24 horas e a comunicação entre os turnos é 

fator que aparece na qualidade de atendimento e na continuidade das ações pela melhora do 

paciente.  Basicamente citam que a comunicação é fator importante de transmissão sequencial 

de atividades e cuidados. Observa-se que as modificações nos documentos / prontuários estão 

adquirindo importância pela escrita nos relatórios de enfermagem, assim como as 

intercorrências e modificações de tratamentos prescritos. Fazendo uma ligação entre as idades 

de a equipe estar de 30 a 40 anos com tempo de serviço no hospital da missão entre um e 

cinco anos, sendo em sua maioria de técnicos de enfermagem que apostam em modificações e 

aprimoramento na passagem de plantão, implementação de rotinas até certo ponto novas no 

hospital da missão comparado ao que eram realizados e como isso as dificuldades foram 

sendo resolvidas. As facilidades aparecem nos diálogos de comunicação que estão sendo 

aprimorados entre os turnos de trabalho e com isso a equipe se fortalece em coesão de 

cuidados entre os turnos na melhoria da qualidade de assistência. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das  dificuldades apontada nos discursos é com relação aos pacientes e sua 

compreensão dos procedimentos e a importância de sua periodicidade, e que demonstram isso 

no fato de não aceitar os procedimentos por alguns integrantes da equipe, porem são 

procedimentos específicos que a medida que vai sendo esclarecido aos pacientes o porque 

desses procedimentos acaba resolvido na medida que o paciente apresenta melhora no quadro 

clinico da doença. As referencias dos autores a seguir propiciam a confiabilidade das 

respostas. No Brasil, observou-se igualmente o surgimento de vários serviços neste mesmo 

Percebo pouca coisa de dificuldade, é igual em todos os lugares. Nosso jeito de passar 

plantão esta bom, a mudança que houve aqui agora é a passagem de plantão no leito 

ninguém esquece quase nada, e tem o relatório que agora esta com mais informação e 

fica mais fácil de lembrar coisas de cada um deles, a agente resolve tudo, somos todos 

colegas e queremos o melhor para nosso paciente. Mas entre os colegas de trabalho 

tudo certo, sempre nos ajudamos. Atualmente não se tem mais dificuldades, as 

mudanças na equipe e com mais pessoal esta com mais qualidade o trabalho e 

podemos dar atenção melhorada aos pacientes. agora esta cada vez mais fácil aqui na 

missão, a gente escreve mais, faz mais atividades com os colegas, estuda mais. Aqui 

somos uma equipe e todos se ajudam em não ter erros, se ficou alguma coisa de algum 

turno o outro faz, tem que entender que enfermagem é sequencia e 24 horas. É difícil 

ter alguma coisa de dificuldade entre os colegas, as vezes falta material, medicação e 

tem que mudar alguma coisa. As vezes é difícil porque os pacientes não aceitam 

alguns enfermeiros algum pessoal da  enfermagem e aí eles não querem ser cuidados  

por eles. No diurno é muita gente aqui no hospital e as vezes os pacientes, mudam de 

opinião com os cuidados e não aceitam mais os cuidados. Pacientes internados com 

pouca aceitação do tipo de tratamento, exemplo: quando uma criança tem inalação de 

4/4 horas, as mães são um pouco resistentes. Os pacientes acamados, com curativos, 

para trocar duas vezes ao dia. Os pacientes com diabetes e hipertensão que tem 

controles mais rigorosos. Penso que os poucos problemas e dificuldades são porque as 

vezes as pessoas tem outras coisas na cabeça e deixam der toda atenção no trabalho. 

Sempre tem coisas de um turno e outro, mas com jeito a gente arrumar e cada dia 

melhora, mas entre os colegas e eu não tem problemas, só as coisas de plantão sobre 

cuidados e que faltou fazer e ficou para o turno seguinte. Só as intercorrências 

esperadas de cuidados e dificuldades com os pacientes internados. Geralmente tem 

turmas mais dedicadas, e outras mais devagar, tem costumes de se acertar melhor com 

uns do eu com outros, tudo esta nos relacionamentos das pessoas, entre os colegas é 

difícil ter coisas erradas, pois a gente resolve tudo na passagem de plantão.  As vezes 

esquecem de escrever o relatório, dai eu sempre pego o prontuário e olho ainda com o 

colega junto, para ter a certeza dos tratamentos e principalmente das medicações. Já 

teve vezes que faltou medicação e o paciente não recebeu, depois tudo junto e eu não 

sabia o que fazer com a medicação. 

 



 

período. Atribuiu-se esse crescimento à publicação do estudo Support
13

, em 1995, nos 

Estados Unidos. E apontou algumas questões fundamentais de vida como à comunicação 

entre pacientes e familiares com a equipe de saúde sobre o final da vida é pobre, assim como 

o custo da atenção no final da vida, como pacientes com dor moderada ou severa e dificuldade 

de analgesia (SUPPORT, 1995). Segundo Pessini (2005), os cuidados baseiam-se em 

conhecimento científico inerente a várias especialidades e possibilidades de intervenção 

clínica e terapêutica nas diversas áreas de conhecimento das ciências. O trabalho de uma 

equipe de cuidados é regido por princípios claros, que podem ser evocados em todas as 

atividades desenvolvidas. Estes princípios também foram publicados pela OMS em 1986 e 

reafirmados em 2002.(Pezzini,2005, pg 85) Algumas definições, conceitos, concepções 

sugeridas são frutos de discussões em grupos de trabalho, como o formado no Conselho 

Regional de Medicina do Estado de São Paulo e na Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos (ANCP) fica notório o entendimento que: 

[...] não devem ter caráter  normatizador ou impositivo, mas podem servir 

como sugestão para a formulação de políticas locais de cuidados paliativos. 

Porém, a diferença na amplitude dos cuidados e na sua pertinência depende 

da fase que se encontra a doença e da história natural de cada uma 

delas.(ANCP p.87) 

Assim, podemos concluir que, se tratando de objetivos para este tipo de assistência, 

seja qual for à fase de vida que a pessoa se encontre, deve-se buscar favorecer o conforto 

total, sem que a consciência e a capacidade de comunicação fiquem abaladas. Porém, isso não 

se aplica quando a pessoa tem graus variados de dependência e não tem decisão própria, esta 

dependência pode ser de equipamentos e pessoas. Para isso, se devem respeitar aos 

fundamentos científicos, as práticas que não serão confundidas com ausência de cuidados 

básicos na manutenção da qualidade de vida fora do ambiente hospitalar. Segundo Waldow 

(1999, p. 57), “[...] na ameaça de segurança, ou doença, a cuidadora dedica-se a prover, além 

da atenção e do afeto o conforto e demais atividades que possibilitem o bem-estar a 

restauração do corpo, alma e dignidade.” E com isso as profissões inter-relacionadas com a 

questão de cuidados carregam significados e concepções especiais. 

 

QUESTÃO 8  

                                                 
 



 

 NA SUA FORMAÇÃO/ EDUCAÇÃO PARA ATUAR NA ENFERMAGEM, 

RECEBEU CONTEÚDOS SOBRE CUIDADOS? 

Essa questão gerou um discurso. 

DSC 10 – CONHECIMENTOS RECEBIDOS         N= 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar essa questão com um DSC  determinado como CONHECIMENTOS 

RECEBIDOS, com  N= 25 no total de 27 entrevistados aparece a questão de currículos 

biomédicos com formação tecnicista. A ênfase no ensino dos cursos da área de enfermagem é 

direcionada para as técnicas de enfermagem para os pacientes. Os cuidados são desenvolvidos 

em uma linha generalista. Alguns dos professores buscavam fazer a ligação entre os cuidados 

e a visão integral dos cuidados nos estágios práticos. Um dos assuntos descritos é o cuidado 

ético com o paciente e famílias, pelo fato de não comentar fora do âmbito hospital os fatos e 

casos clínicos dos pacientes. Outro ponto citado é o fato da biossegurança como cuidado 

pessoal, demonstrado pelo uso de jalecos e uniformes, e o material de bolso e o fato de não 

carrear para fora do âmbito hospital esses equipamentos de trabalho. Um ponto citado são as 

habilidades esperadas da enfermagem e sua precisão nos cuidados, bem como o 

reconhecimento de mais estudos sobre  a integralidade dos cuidados e sua relação com 

populações. OS autores a seguir fundamentam esse DSC.Roach ( apud GAUT, 1991, p. 09) 

chama a atenção para o fato da necessidade de cuidar/cuidado nos dias atuais pode ser visto 

sob uma perspectiva ontológica. O cuidar/cuidado sempre deve ser entendido como uma 

forma de expressão da humanidade, percebido como essencial para o desenvolvimento e 

realização como sociedade e humanidade. Nesta linha de pensamento a enfermagem contribui 

com requisitos e atributos que dão as características de ser uma profissão essencialmente de 

Na escola eles falavam sobre cuidados, mas era sobre cuidados gerais, eu recebia 

formação de todo jeito, de técnicas, fazer certo as contas na medicação,sondagens, 

curativos, medicação endo venosa, e de outro modos de atender os paciente e quando 

era com crianças ter a certeza que tomou a dose certa, mas sempre o tempo é curto 

para tudo e tem muitas técnicas para ensinar e fazer os estágios, porem o aluno 

sempre se detêm mais na área tecnicista. A abrangência curricular de enfermagem é 

globalizada, generalista e associa com outras disciplinas. Os professores sempre 

buscam fazer a ligação entre cuidados, falavam de ética com pacientes e 

família,cuidados com a biossegurança no serviço, e as habilidades técnicas e suas 

especificidades e que serão exigidas de um enfermeiro, no trabalho a gente usa junto 

com fazer cuidados, acho que seria bom ter mais tempo para estudar mais sobre 

cuidados, principalmente no cuidado com populações especiais.  



 

ajuda onde as concepções de cuidados são autênticas com abrangência de integralidade para 

tornar a enfermagem uma ciência. Para o autor a enfermagem não é nem mais nem menos do 

que uma profissionalização, uma cientificidade da capacidade humana de cuidar, através da 

aquisição e aplicação de conhecimentos, atitudes, e habilidades apropriadas aos papéis 

prescritos à enfermagem. As idéias e conceitos descritos para o cuidado passam a ser 

entendido em uma atitude relacionada a sentimento de um ser humano para com outro ser 

humano, para com algo, que fundamentado num processo interativo, é realizado respeitando a 

dimensão existencial do ser e valorizando a expressão de que a experiência de vida dos 

homens no momento do cuidar. Portanto o cuidado acontece nas inter-relações humanas em 

uma relação dialógica, onde o encontro entre profissional e a pessoa que necessita de 

cuidados, como complemento de sentimentos, ações e reações sociais e culturais. Para que 

isso ocorra é necessário haver apoio, e esse pressupõe ao cuidado. Para Boff (1999, p. 34-5), o 

cuidado é algo que se encontra na raiz de todo o ser humano; é algo que faz parte da 

constituição humana. Afirma o autor: "[...] o ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, sua 

essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em tudo o que projeta, eis a característica 

do ser humano”. A enfermagem é caracterizada como uma profissão de ajuda, conforme 

ressalta Waldow (1995), na qual o conceito de cuidado é genuíno, especificamente o 

enfermeiro ao cuidar de crianças deve valorizar a fragilidade física e emocional relativa à 

faixa etária e ao patamar no processo de desenvolvimento que se encontra. O que importa é o 

contexto do cuidado e a relação que se estabelece, sendo este um dos caminhos e essência da 

enfermagem. Cuidado é estrutura, fundamento e conceito epistemológico, consolidador de um 

modo exclusivo de apreender, de atuar (sobre) e de se relacionar (com) o mundo das coisas e 

das pessoas; um modo diverso daquele constituído pelos conceitos de trabalho, meios de 

produção e forças produtivas. (WALDOW, 1999).   

 

QUESTÃO 9  

ESSES CONTEÚDOS ERAM DIRECIONADOS AOS CUIDADOS COM INDÍGENAS  

POPULAÇÕES ESPECIAIS? 

DSC 11 - CONTEUDOS DIRECIONADOS       N = 25 

 

Esse DSC denominado de CONTEUDOS DIRECIONADOS, reforça sobre os currículos 

estabelecidos nas escolas de enfermagem sejam a nível técnico ou ensino superior deixam a 



 

desejar sobre a questão de cuidados e sua especificidade com populações especiais seja 

crianças, idosos, crianças especiais, doentes mentais ou indígenas pelo desconhecimento de 

sua cultura e por receio de adentrar um campo desconhecido e com isso realizar atividades ou 

procedimentos que poderiam criar dificuldades em seu tratamento. A percepção dos 

participantes da pesquisa demonstra que existem preconceitos em relação aos indígenas, e que 

somente as escolas que tem alguns de seus estágios de praticas de enfermagem realizados no 

hospital da missão que os professores supervisores descrevem alguns cuidados com essa 

população como escutar mais, porem observam que em outros hospitais também tem 

indígenas e que em nenhum momento é dito que devemos observar os cuidados específicos ou 

especiais. Cita-se que o hospital da missão é um campo de praticas pouco explorado pelas 

escolas de enfermagem e professores, destaca-se que por desconhecimento da cultura acaba 

por ser pouco utilizado esse campo junto aos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse discurso observa-se a dificuldade curricular e preocupações pela não relevância 

ao fato do Mato Grosso do sul ser a segunda população indígena no Brasil e no município de 

Dourados estar as duas maiores aldeias. Nesse quesito esta a construção histórica curricular 

demonstrada a seguir. Para Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) hospitais são:  

Todos os estabelecimentos com pelo menos 5 leitos, para 

internação de pacientes, que garantem um atendimento básico de 

diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com 

prova de admissão e assistência permanente prestada por 

médicos. Além disso, considera-se a existência de serviço de 

enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, 

durante 24horas, com a disponibilidade de serviços de laboratório 

Na escola ninguém fala ou lembra-se de povos indígenas, ninguém direciona conteúdo 

sobre as peculiaridade dos indígenas, mesmo sendo muitos no estado, ou sobre as outras 

populações, como as crianças excepcionais, da Apae, das que ficam recolhidas em 

abrigos por violência, ou idosos, ou loucos, esses parecem que fica sempre esquecido  as 

disciplinas nunca eram sobre pessoas com cuidados especiais. Sobre índios parece que 

tem medo, é preconceito em abordar os cuidados, raramente algum professor  lembra 

dessas pessoas, o que eu aprendi sobre indígenas foi aqui no dia a dia, na prática mesmo. 

E quando se fala de cuidar indígenas e hospital foi quando vim fazer estágios aqui na 

missão, mas na sala de aula não falam, só alguns professores que diziam para sempre 

escutar mais do que falar com o indígena. Os outros hospitais também têm índios 

internados, mas ninguém diz que tem que ficar atento com eles. O que sempre falam é 

que índio foge dos hospitais. As pessoas têm medo de falar sobre indígenas, pois tem 

pouco conhecimento da cultura e com isso é melhor nem falar, do que fazer algo errado. 

é preconceito em abordar os cuidados, pois desconhecimento da cultura e como se 

articula a sociedade indígena, que absorve também cuidados. No hospital da missão seria 

importante como um campo de praticas, principalmente aos alunos das universidades.  



 

e radiologia, serviço de cirurgia e/ou parto, bem como registros 

médicos organizados para a rápida observação e 

acompanhamento dos casos" (Quinto Neto & Bittar, 2003, p.13). 

No período  entre 1960 e 1990, marcado por avanços tecnológicos na área de saúde, 

que se estabeleceu notoriamente mudanças nas praticas de enfermagem sendo que ainda a 

equipe de saúde era centrada no atendente de enfermagem e o profissional médico.  A 

crescente complexidade dos hospitais e a influência dos novos modelos administrativos 

prevaleceram e estabeleceram uma divisão de trabalho para dentro da dinâmica das funções e 

atividades do hospital. Essa divisão de trabalho naturalmente abrange a enfermagem, pois nas 

afirmações de Ferraz (2005) a relação entre o numero de leitos e as poucas enfermeiras 

ressalta-se essas não conseguiam atender satisfatoriamente os pacientes e diferente graus de 

complexidade de tratamentos. Para as enfermarias cabiam as atividades administrativas e as 

ações de educação cabendo ao pessoal auxiliar a execução de atividades assistenciais 

(higienização, medicação, curativos  e outras técnicas especificas), nesse momento da historia 

da enfermagem que se faz necessário a capacitação e treinamento desse pessoal para tender e 

realizar os cuidados com qualidade os pacientes internados no hospital. Essa divisão de 

trabalho se torna institucional e persiste até os dias de hoje com delimitação clara sobre as 

funções e atividades de responsabilidade inclusive legal nos cuidados com pacientes. Nas 

referencias pela visão de mundo, o cuidado cultural é a maneira pela qual as pessoas olham o 

mundo ou o universo, e formam uma atitude de valoração acerca do mundo e de suas vidas 

observando que essa maneira é entendida como holística e integral como orientação para as 

práticas de cuidados de enfermagem que devem se adaptar em conhecimentos reconhecendo 

as diferenças comportamentais pela bagagem cultural diversa. Considerando o contexto 

ambiental como a totalidade de um acontecimento, situação ou experiência particular que 

confere sentido às expressões humanas, incluindo interações sociais, dimensões físicas, 

ecológicas, emocionais e culturais (Leininger 2002) O conhecimento, os significados e as 

práticas derivadas das visões de mundo, dos fatores de estrutura social, dos valores culturais, 

do contexto ambiental e dos usos da linguagem são essenciais para guiar a Enfermagem e as 

ações de seus profissionais no fornecimento de cuidado cultural coerentes com a cultura da 

população. Para “conceituar a saúde, é entendido quando” caracteriza por ser um estado de 

bem-estar que está culturalmente definido, valorizado e praticado e que reflete a capacidade 

que os indivíduos (ou grupos) possuem para realizar suas atividades diárias, de maneiras 

culturalmente satisfatórias” (Leininger 2002  p. 35). 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar essa dissertação, a questão da pesquisa sobre as  práticas diárias de 

enfermagem no hospital da Missão, envolve considerar as interligações históricas sociais, 

politicas, e dinâmica local de compreensão na estruturação do sistema de saúde no pais  e suas 

implicações com populações especiais no cuidado individualizado e peculiar.  

 Portanto pensar o cuidado como o fazer diário no âmbito hospitalar e nas relações 

entre cuidado, e a interface na transculturalidade em assistir indígenas no processo de 

hospitalização, especificamente no hospital da Missão Caiuá. 

Ao entrelaçar as reflexões nas praticas de saúde em situações diferenciadas 

culturalmente e sua relação com uma sociedade não indígena em proximidade geográfica 

remete a um conjunto de condições linguísticas em saberes biomédicos hospitalares que 

permeiam a cultura e a igualdade de tratamento médico, de enfermagem e outras profissões da 

saúde que atendem os indígenas. 

Consequentemente a inter- relação espaço temporal no contextos e local do individuo, 

de seu grupo e suas práticas de cuidados, que a equipe de enfermagem é determinante pois 

sentem e entendem o hospital da missão como seu lugar de estar como um quadro de sua vida 

de seu espaço vivido pessoal, profissional e de uma responsabilidade social perante a 

população, bem como sua valoração dita de conhecimento cientifico. 

 Os sentidos do cuidado pela equipe esta ligada as práticas populares, de acolhimento, 

de linguísticas voltadas no processo de saúde e doença, propõe um olhar que pode parecer 

simples porem tem um enredar de valorização da enfermagem como cuidado e respeito a sua 

cultura no que tange ao paciente buscar a instituição.  

Percebe-se que a definição e conceitualização de cuidar e cuidados esta diretamente 

relacionada ao fazer diário, as ações propriamente ditas da enfermagem, em suas facilidades e 

dificuldades sem noção global de como esse conceito tem relação direta com o acolhimento e 

requer o transpor a barreira linguística para efetivar o cuidado no hospital. 

A observação do quanto esse conhecimento sobre cuidados e a articulação com a 

técnica e o fazer diário importa com a população assistida no hospital.  

Antevisto o exercício do olhar da enfermagem para o indígena ser  de outro modo que 

são percebidos no hospital da missão pelos paciente como praticas de cuidados integrais e 

respeitosos culturalmente, incluindo as trocas de informações entre equipe multiprofissional e 

pacientes, pois percebem as praticas como situações que serão atendidas, porem sem pressão 

de impor hábitos e costumes. 



 

Para esse fim as teorias de enfermagem possibilitam e fundamentam especificamente a 

teoria de cuidado Transcultural de Madeleine Leininger que preconiza o entrelaçar de 

conhecimentos biomédicos com as praticas e realização direta de cuidar em enfermagem com 

populações culturalmente diferenciadas e no caso com indígenas, pelo compartilhamento de 

saberes, poderes, e novas formas de compreender e pensar os cuidados. 

Possibilitaria  a reflexão da interação entre docentes de enfermagem seja a nível médio 

ou superior a qual deixa a desejar quer seja pouco preparo dos docentes, e pelo 

desconhecimento da cultura indígena e suas etnias, que se tornaria importante para 

reconsiderar, reordenar e  atualizar os  conceitos, e conhecimentos na equipe de enfermagem, 

dito isso como capacitação na forma e conteúdo de abordagens entre acadêmicos, pacientes e 

equipe. 

Futuramente poderá ser implementado nos cursos técnicos e ou graduação de 

enfermagem, conteúdos próprios para atenção aos indígenas. Igualmente  seguiria a proposta 

junto a coordenações de curso seja nas escolas de técnicos ou universidade para possibilitar o 

hospital da Missão como campo de praticas em enfermagem e espaço de educação em saúde 

com alunos e professores inseridos no contexto. 

Como mencionado nos benefícios será proposto uma capacitação junto a equipe de 

enfermagem na revisão de técnicas especificas de enfermagem, nos cuidados diários seja na 

internação ou atendimento ambulatorial e permeando com conceitos de cultura, crenças, e 

fundamentalmente o respeito a pessoa do indígena. 

Concluindo sobre o processo gratificante de realizar pesquisas, que possibilita  a 

concretização de conhecimentos na especificidade da área de enfermagem e que atendeu  e 

esta de encontro aos anseios pessoais de uma carreira acadêmica na universidade que 

posteriormente já esta claro o desejo de prosseguir em pesquisas com a temática de cuidado e 

sua estreita relação com enfermagem nos caminhos da docência. 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 

ALEXANDER J. et AL Madeleine Leininger Cultural Care Theory Art And Science of 

Humanisti Nursing, p 146-63. 1989. 

ALMEIDA, M.I.A. Organização de serviços de saúde a nível local, registros de uma 

experiência em processo (dissertação de mestrado) Rio de Janeiro. Insituto de medicina 

Social, UERJ 1979. 

ALMEIDA, M.C.P. de.  O saber de enfermagem e sua dimensão prática. São Paulo: Cortez, 

1986.3p. Anais da 8° conferência nacional de saúde, 1986 mar.17-21, Brasília: centro de 

documentação do ministério da saúde, 1986 

ALMEIDA, M.C.P. ROCHA, J.S.Y.. Q Saber da Enfermagem, São Paulo Cortez 1986  

ALMEIDA N.J.A, Organização de Serviços de Saúde a nível local. Registros de uma 

experiência em processo {dissertação de mestrado} Rio de Janeiro, Instituto de medicina 

social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1979 

ABRIC, J.C. 1987, Coopération, Competition et Représentacion Socials, Cousset: delval, 229p. 

BARTMANN M., Evolução Histórica dos Cursos de Auxiliar e Técnico de Enfermagem no 

Contexto sociopolítico-econômico do Brasil. Senac, 2010. Disponível em: 

http://www.senac.br/informativo/bts/233/boltec233c.htm. Acesso em: março de 2015. 

BRASIL.__________Ibge,2010. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf acesso: janeiro 2014.  

BRASIL___________portal do ministério da saúde. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/saúde/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31079&janela

=1> acesso em: 24 de outubro de 2014. 

BRASIL,________________ conselho nacional de saúde. Lei  nº 8.080/1990. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm, acesso fevereiro 2015. 

 

BRASIL,______________ lei nº 8.124/1990. Disponível em:  

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128034/lei-8124-90. Acesso em: fevereiro 

2015. 

http://www.senac.br/informativo/bts/233/boltec233c.htm
http://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128034/lei-8124-90


 

BRASIL, ______________ decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm acesso em: fevereiro 2015.  

BRASIL ____________. Constituição federal (artigos 196 a 200), 1988, disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/14cns/docs/constituicaofederal.pdf, acesso em: janeiro 2015. 

BRASIL, ____________ lei 5.905/ de 12 de julho de 1973. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5905.htm. Acesso em março 2015. 

BRASIL,______________lei n
o
 1.920, de 25 de julho de 1953 cria ministério da saúde e outra 

providencais..http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19501969/l1920.htm acesso em 

março de 2015. 

MISSÃO Evangélica Caiuá. (http://www.ipb.org.br/institucional.php3?idins=16). Acesso a 

partir de abril de 2014. 

BRASIL, __________lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. Dispõe sobre a lei orgânica da 

previdência social. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-

1969/l3807.htm acesso em janeiro de 2015. 

BRASIl,__________ lei no 2.743, de 6 de março de 1956. (vide lei nº 4.709, de 1965). Cria o 

departamento nacional de endemias rurais no ministério da saúde e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l2743.htm, acesso janeiro de 

2015. 

BRASIL,___________ lei no 6.439 , de 1º de setembro de 1977. Institui o sistema nacional de 

previdência e assistência social e dá outras providências. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6439.htm acesso: janeiro 2015. 

BRASIL,____________ decreto nº 4.725 de 9 de junho de 2003, presidência da republica, 

casa civil, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4725.htm. 

Acesso em: fevereiro 2015. 

BRASIL,_____________ decreto nº 86.329, de 2 de setembro de 1981,  institui o conselho 

consultivo da administração de saúde previdenciária - conasp.disponivel em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86329-2-setembro1981-

436022-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: fevereiro 2015 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://conselho.saude.gov.br/14cns/docs/constituicaofederal.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5905.htm.%20acesso%20em%20março%202015
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.920-1953?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.920-1953?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19501969/L1920.htm
http://www.ipb.org.br/institucional.php3?idins=16
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.807-1960?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3807.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3807.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%202.743-1956?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L2743.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.439-1977?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6439.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4725.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86329-2-setembro1981-436022-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86329-2-setembro1981-436022-publicacaooriginal-1-pe.html


 

BRASIL___________,lei nº 8.080/90. Disponível em:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm, acesso em: fevereiro 2015. 

BRASIL,__________lei nº 2.604/5521, de setembro de 1955. Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l2604.htm, acesso em: abril 2015 

BRASIL._________ Decreto nº 791, de 27 de setembro de 1890. Cria no hospício nacional de 

alienados uma escola profissional de enfermeiros e enfermeiras. Decretos do governo 

provisório da república dos estados unidos do brasil, rio de janeiro, n. 9, 1 a 30, set. , 1880. P . 

2456. 

BELLATO, R.P.J.T.. Algumas reflexões sobre o método funcional no trabalho da 

enfermagem. R. Latino-americana de enfermagem, ribeirão preto, v. 5, n. 1, p. 75-81, jan. 

1997. 

BITTAR, O.J.N.V. Cultura &qualidade em hospitais: In:  QUINTO NETO A. BITTAR 

OJNV. Hospitais: Administração da qualidade e acreditação de organizações complexas, 

Porto Alegre , da Casa 2004. 

BOFF, L.  O cuidado necessário: na vida, na saúde, na educação, na ecologia, na ética e na 

espiritualidade/Leonardo Boff- Petrópolis, rj: vozes, 2012.  

BOFF, Leonardo.  Saber cuidar:  ética do humano – compaixão pela terra.  6. Ed. Petrópolis: 

vozes, 2000. 1999 p. 

BOFF, Leonardo. Princípios de compaixão e cuidado. Leonardo boff; em colaboração com 

Werner Muller: tradução de Carlos Almeida Pereira – Petrópolis, rj, vozes, 2000. 

CALISTO, Roseline, autarquia educacional de belo jardim curso bacharelado em enfermagem 

/história da enfermagem (resumo) belo jardim 2008. 

CARTA da 8º conferencia de  saúde. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf. Acesso em: fevereiro 2015. 

COLLIÈRE, M.F. promover a vida: da prática das mulheres de virtude aos cuidados de 

enfermagem. Lisboa: sindicato dos enfermeiros portugueses, 1989. 385p.  

COFEN, lei nº 7.498/86 de 25 de junho de 1986. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/lei-

n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html, acesso em: março de 2015. 

COFEN. O exercício da enfermagem nas instituições de saúde do brasil, 1982/1983. Rio de 

janeiro, 1985. 2 v. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2604.htm
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf
http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html
http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html


 

COREN-SP – conselho regional de enfermagem do estado de são paulo. Disponível em: 

http//corensp.org.br/072005/ocorensp/historia/3.php acesso em: março de 2015.  

DIBAI, M.B.S.O acompanhante na instituição hospitalar: relatos de uma experiência. 

Universidade federal do espirito santo, centro biomédico, dissertação de mestrado, 2005.126p.  

COSTA Alrc. O cuidado como trabalho e o cuidado de si no trabalho de enfermagem. 1998. 

150p. Dissertação (mestrado). Pós graduação em enfermagem da universidade federal de 

Santa Catarina / universidade federal do mato grosso. Florianópolis (sc).  

DONAHUE, p. M. Enfermagem e sua história ilustrada. C.v.mosby,1995. 

DOMENICO ebld, ide cac. Enfermagem baseada em evidências: princípios e aplicabilidades. 

Rev latino-am enfermagem 2003 janeiro-fevereiro; 11(1):115-8.  

DUARTE, s. J. H. Et al. Opções teórico-metodológicas em pesquisas qualitativas: 

representações sociais e discurso do sujeito coletivo. Saúde soc. São Paulo, v.18, n.4, p.620-

626, 2009. 

DURANT, w. A história da civilização. Part i, simom e schuster 1954. 

DRANE,J.; PESSINI,L. Bioética, medicina e tecnologia: desafio éticos na fronteira do 

conhecimento humano. São Paulo. Loyola- 2005. ELIAS, Norbert. A solidão dos moribundos. 

Rio de janeiro: jorge zahar; 2001. 

ELLIS júnior, Alfredo. Noções elementares de higiene e de biologia. São Paulo: saraiva, 

1933. 

FERREIRA, A.B.H.. Novo dicionário da língua portuguesa. 11ª impressão. Rio de janeiro: 

nova fronteira, 1982. 

FERREIRA, Aaurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. Rio de 

janeiro: nova fronteira, 1993, p. 135. 

FERRAZ, THUÊ CAMARGO FERRAZ DE ORNELLAS, aspectos históricos, culturais e 

sociais do trabalho, Reben- revista brasileira de enfermagem, 2005, acesso em: dezembro 

2014. 

FOLEY k m. The past and the future of palliative care. Improving end of life care: why has it 

been so difficult? Hastening Center Report Special Report 2005; 35 (6):s42-6 



 

FONSECA R.M.G.S. Gênero, saúde e enfermagem: uma abordagem epistemológica [tese de 

cátedra]. São Paulo (sp): escola de enfermagem da usp; 1998  

FUNASA, fundação nacional da saúde: manual de atenção à saúde da criança indígena 

brasileira, Brasília 2002.  

FUNASA, fundação nacional da saúde: política nacional de atenção à saúde dos povos 

indígenas, Brasília 2009.  

GAUTHIER, J.S.I. A sociopoética. Rio de janeiro: gráfica da uerj, 1996.  

GEOVANINI, T.(et.ali.) História da enfermagem : versões e interpretações. Rio de janeiro, 

revinter, 1995.  

GEORGE,J.B. Et al. Teorias de enfermagem: os fundamentos à prática profissional. 4ª 

ed.porto alegre: artes médicas, 2000. 

GUALDA, D.H.. Estudo sobre teoria transcultural de leininger. Rev.esc.enf. Usp. V.26, n.1, 

p.65-73, 1992. 

GUALDA, D. M. R.H. A. K. Pesquisa etnográfica em enfermagem. Revescenf , são paulo, v. 

31, n. 3, p. 410 – 22, 1997. 

GUATTARI, F. Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de janeiro: ed. 34., 1993.  

HEIDEGGER, M. Ser e tempo (1927), partes i e ii, tradução de marcia sá cavalcante 

schuback, petrópolis: vozes, 2002. [sein und zeit, frankfurt am main: vittorio klostermann, 

1977. 

HORTA, w. A. O processo de enfermagem. São paulo: Edusp, 1996.  

HOUAISS, dicionário eletrônico, 2012, disponível em: www. Dicionário houaiss  

IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA :  os indígenas no 

censo demográfico 2010 primeiras considerações com base no quesito cor ou raça. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf> acesso em 23 de outubro de 

2014. 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.ipb.org.br/institucional.php3?idins=16> acesso em 23 de outubro de 2012. 

JODELET, D., les representation sócio-spatiales de la ville, in concepcion de l’espace, sous la 

dir de pierre-henri dericke, paris: université paris x 1982,p145-177. 

______________ 1984, les representátion sociales. Paris: presses universitaires de france, 

424p. 

______________1989, folies et representation sociales, paris puf, 398p. 

http://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf
http://www.ipb.org.br/institucional.php3?idins=16


 

LANGDON, e.j. o "dito e o não dito"; reflexão sobre narrativas que famílias de classe média 

não contam.estudos feministas, n. 1, p. 155-158, 1993. 

LANGDON, E.J.M. a negociação do oculto: xamanismo, família e medicina entre os siona no 

contexto pluri-étnico. /trabalho apresentado para concurso de professor titular na universidade 

federal de santa catarina, 1994/. 

LISBOA, T.C. breve história dos hospitais. Revista notícias hospitalares.nº 37.ano 

4.jun/jul/2002 ministério da saúde. Programa nacional de humanização da assistência 

hospitalar. Brasília: ministério da saúde; 2001. Puccini, p.t.,cecílio,l.c.o a humanização 

dos serviços e o direito à saúde . Cad. Saúde pública, rio de janeiro, 20(5):1342-1353, 

set-out, 2004  

LEFEVRE, f. Discurso de sujeito coletivo: um novo enfoque em pesquisa qualitativa.  Caxias 

do sul: educs, 2003. 

LEFEVRE, F.; LEFEVRE, a. M. C. Depoimentos e discursos. Brasília: liberlivro, 2005. 

LEFEVRE, F.; LEFEVRE, a. M. C. Discurso de sujeito coletivo: um novo enfoque em 

pesquisa qualitativa.  Caxias do sul: educs, 2003.  

LEFEVRE, F.; LEFEVRE, a.m.c. depoimentos e discursos. Brasília: editora liberlivro, 2005. 

LEFEVRE, F.; LEFEVRE, a. M. C.. O sujeito coletivo que fala. Interface. Comunicação, 

saúde e educação, v. 10, p. 517-524, 2006. 

LEININGER, M. (ed) cultura e diversidade na universidade: a história da enfermagem. New 

york. Escola nacional de enfermagem 2002. 

LEININGER, M. Caring: an essential human need . New jersey, thorofare , slack .1981. P.3- 

11: the phenomenon of caring : importance, research questions and theoretical 

considerations . ______________. Cultural care: an essential goal for nursing and health care. 

In: national meeting of the american association of nephr( )logy nurses and technicians, 

philadelphia, 1983. ______________. A relevant nursing theory: transcultural care diversity 

and universality. In: simpósio brasileiro de teorias de enfermagem, 1, florianópolis , 1985- 

anais. Florianópolis, ufsc, 1985 (a), p.232-54. ______________. Transcultural care diversity 

and universality: a theory of nursing. Nurs. Health care. V.6, n.4, p.209-12, 1985(b). 



 

LEININGER, Madaleine. Teoria do cuidado transcultural. Anais do i seminário brasileiro 

teorias de enfermagem. Florianópolis, UFSC, 20-24 maio, 1989.  

LELOUP, j. (2005). Cuidar do ser. Petrópolis: editora vozes.  

LEOPARDI, m. T. Teoria e método em assistência de enfermagem, 2º edição, Florianópolis, 

soldasoft, 2006. 

LEOPARDI, m. T; santos, i; sena, r. R. Tendências de enfermagem no brasil: tecnologias do 

cuidado e valor da vida. Anais do 51o congresso brasileiro de enfermagem e 10o congresso 

panamericano de enfermería. Florianópolis – sc, 2000. P. 147-163.   

LEOPARDI, m. Teresa; santos, iraci; sena, roseni r. Tendências de enfermagem no brasil: 

tecnologias do cuidado e valor da vida. Anais do 51o congresso brasileiro de enfermagem e 

10o congresopanamericano de enfermería. Florianópolis 

LEOPARDI, m. Teresa; santos, iraci; sena, roseni r. Tendências de enfermagem no brasil: 

tecnologias do cuidado e valor da vida. Anais do 51o congresso brasileiro de enfermagem e 

10o congresopanamericano de enfermería. Florianópolis – sc, 2000. P. 147-163  

LUZ, m. T. A arte de curar versus a ciências das doenças. A historia social da homeopatia no 

brasil, são paulo: dynamis editorial, 2004. 

LUNA , L ; CAMERON, c. Leiningers transcultural nursing . In : fitzpatrick , j. ; whall,a. 

Conceptual models of nursing . 2.ed. Califórnia , appleton lange , 1989. Cap.5, p.227-38. 

MEZZOMO, augusto antonio et al. Fundamentos da humanização hospitalar: uma versão 

multiprofissional. São paulo: loyola, 2003 . 

MYERHOFF, barbara e morre,sally falk, secular e ritual, uitgeverij van gorcum, 1977 - 293 

páginas 

MINAYO, m. C. S. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. (org.).pesquisa 

social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: vozes, 1994. 

MINAYO, m. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Rio de janeiro: vozes, 

1994. 

MOSCOVICI, serge & hewstone, miles de la sicence au senscomum em moscovici, serge (ed) 

psychologie sociale.paris, puf. 1984- pag 539-566. 

MOSCOVICI, serge, la psychanalyse: sonimage et son public, paris, puff. 1961, 650p. 



 

MOREIRA, A  Escola de enfermagem Alfredo Pinto, 100 anos de história. Rio de janeiro: 

Unio-rio, 1990. V. 1. Dissertação de mestrado em enfermagem. Fefierj. Catálogo. Brasília: 

MEC/departamento de documentação e divulgação, 1976. 

OLIVEIRA,cuidado paliativo.coordenação institucional de reinaldo ayer de oliveira. São 

paulo: conselho regional de medicina do estado de são paulo, 2008. 689 p. 

 OPAS __________portal do opas (organização pan americana de saúde) disponível em: 

<http://www.opas.org.br/cedoc/hpp/m103/0329.pdf> acesso em: 11 jun. 2011. 

OGUISSO, T.Considerações sobre a legislação de ensino e do exercício do técnico em 

enfermagem e do auxiliar de enfermagem. R. Brasileira de enfermagem, distrito federal, n. 30, 

p.168-174, 1977. 

PELEGRINO, F.M. Avaliação da qualidade de vida relacionada a saúde, adesão ao 

tratamento medicamentoso e auto eficácia de individuo submetidos a um programa 

educacional após iniciar o uso de anticoagulante oral. Flavia martineli pelegrino, orientadora, 

rosane aparecida spadoti dantas. Ribeirão Preto 2013. 

PUCCINI, P.T., CECILIO L.C.O  A humanização dos serviços e o direito a saúde, cd, saúde 

publica Rio de Janeiro 20 (5) 1342-1343, set- out 2004. 

PEZZINI B.R, SILVAM. FERRAZ H.G. Formas farmacêuticas só- lidas orais de liberação 

prolongada: sistemas monolíɵ cos e mulɵ parɵ culados. Rev bras ciênc farm. 2007;43(4):115-

27.  

POLLAK Y.N.S. A corporeidade como resgate do humano na enfermagem. Pelotas: 

universitária/ufpel; 1997. 

POLLOCK, M.l.. & WILMORE, J.H. Exercícios na saúde e na doença. Rio de janeiro. 

Revinter, p. 430, 1991. 

QUEIROZ. M. V. O só a me conhece o filho: um estudo na etno enfermagem. Fortaleza, 

1998. 136p. Dissertação (mestrado)-curso de mestrado em enfermagem da universidade 

federal do ceara.  

ROACH,  s.  M.  S.  The  humanactofcaring:  a  blue  print  for  thehealthprofessions.  Otawa: 

canadian hospital association press, 1993. In: waldow, v. R. O cuidado  na saúde: as relações 

entre o eu, o outro e o cosmos. Petrópolis, rj: vozes, 2004. 



 

ROSSI, l. A., DALRI, M. C. B. Proposta para a reformulação da prática do processo de 

enfermagem junto ao modelo conceitual de horta, numa unidade de queimados./trabalho 

apresentado junto à disciplina processo de enfermagem: análise e etapas operacionais, do 

curso de pós-graduação da escola de enfermagem de ribeirão preto da universidade de são 

paulo, 1991./   

SÁ, C. P. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis, rj: vozes, 1996. 

SENAC  Id. Formação profissional: uma proposta para o setor comércio e serviços. /beatriz a. 

De a. Pinheiro; izabel m. G. De souza; maria h. B. Gonçalves. Rio de janeiro: senac/dn/dfp, 

1996. 55 p. 

SECPAL (secpal- sociedade espanhola de cuidados paliativos) disponível em: 

www.praticahospitalar.com.br. Acesso em: 10/12 /2013. 

SILVA, A.L.M. O sabernighlingaliano no cuidado: uma abordagem epistemológica. Ln: 

waldow. V. R.. Lopes, m. J. M .• meyer. D. E. Maneiras de cuidar, maneiras de ensinar: a 

enfermagem entre a escola e a pratica profissional. Porto alegre : artes médicas. 1995.  

Silva, marta nörnberg da. A ética do cuidado numa instituição filantrópica. In: iii congresso 

internacional lassalista de educação, 2003, canoas.  Anais... Canoas: 2003. 1 cd-rom. 

SOBRAL, V.F.N. Os caminhos do trabalho feminino na enfermagem. Programa – resumos do 

1 embracce. Itapema - sc, 1996. 

TELAROLLI  JUNIOR, R. Mortalidade infantil: uma questão de saúde pública. São paulo: 

moderna, 1997. 127p.      

TORRALBA roselló, francesc . Antropologia do cuidar/ francesctorralba i roselló; 

organização literária e apresentação de vera regina waldow; tradução de guilherme 

lauritosmma. – petrópolis rj: vozes,2009. ( série enfermagem).  

VIEIRA, M.J. A representação do cuidar na imagem cultural da enfermagem. Rev.latino-

am.enfermagem, ribeirão preto, v. 7, n. 5, p. 25-31, dezembro 1999 

WALDOW, V R. Cuidar/cuidado: o domínio unificador da enfermagem. In  

WALDOW, VR. Et ali. Maneiras de cuidar - maneiras de ensinar: a enfermagem entre a 

escola e a prática profissional. Portoalegre: artes médicas, 1995. P. 7- 30. 

WALDOW, V.R. cuidado humano: o resgate necessário. Porto alegre: sagra luzzatto, 1998. P. 

93-159. 



 

WALDOW, V. R. Cuidado humano: o resgate necessário. 3a ed. Porto alegre: sagra; 1999. 

_______ cuidar/cuidado: o domínio unificado da enfermagem. In: waldow. V. R. Et al. 

Maneira de cuidar, maneiras de ensinar: a enfermagem entre a escola e a prática profissional. 

Poa. Artes médicas, 1995. 

_______ o ensino de enfermagem numa dimensão feminista e existencialista: uma reflexão 

critica para a liberação. Revista gaúcha de enfermagem, poa. Julho 1990. 

WATSON, J. Enfermagem: ciência humana e ciência do cuidado. Tradução: revista de 

enfermagem.  Unissinos . Rgs nationalleague for nursing press, 1988.  

 

YAMAMOTO, R.M.  (organizador). Manual de atenção à saúde da criança indígena brasileira 

/ promovido pela sociedade brasileira de pediatria. - brasília: fundação nacional de saúde, 

2004. 239 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A – PARECER CONSCUBSTANCIADO DO CEP 

 

 



 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOCIO-DEMOGRAFICO 

 

Formulário nº: ________ 

PERFIL SOCIO - DEMOGRÁFICO 

Identificação: _________ 

 Região geográfica de residência: ______________________________________ 

Raça/Etnia 

(   ) negro     (   ) branco     (   ) amarelo   (     ) outro:_______________________ 

(    ) indígena: (  ) caiuá (  ) terena  (  ) guarani  (  ) outros:___________________ 

Sexo:______      Idade:________ estado civil:_________________  

Renda familiar: ___________________________________________________ 

Numero de pessoas em casa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL 

Formação educacional/profissional; (  ) auxiliar   (  ) técnico (  ) enfermeiro 

(  ) outros: __________________________________________________________ 

Tempo de atividade na enfermagem:_______________________________________ 

Tempo de atividade no hospital da missão:_________________________________ 

Setores?_____________________________________________________________ 

Qual você tem mais afinidade?___________________________________________ 

Porque?______________________________________________________________ 

Porque você veio trabalhar aqui no hospital da missão?_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

ROTEIRO DE ENTEVISTA 

 

1) Como você entende o conceito de cuidados?  

2) Como você entende os cuidados de enfermagem no hospital da missão? 

3) Quais atividades diárias necessitam de mais cuidados no hospital? 

4) Como você entende sua participação nos cuidados com indígenas? 

5) Quais as maiores dificuldades entre os turnos de trabalho e cuidados? 

6) Na sua formação/educação para atuar na enfermagem, recebeu conteúdos sobre 

cuidados?  

___________________________________________________________________________ 

7) Esses conteúdos eram direcionados aos cuidados com indígenas ou populações 

especiais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de um estudo que tem como 

objetivo: Conhecer as práticas de cuidados transcultural desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem no Hospital Porta da esperança da missão Kaiowá, com o indígena no processo 

de hospitalização. Informamos que sua participação consistirá em responder um formulário de 

entrevista com uma duração cerca de 30 minutos, aplicadas pela  Enfermeira/professora 

Margareth Soares Dalla Giacomassa, do curso de Enfermagem sob orientação da Drº Sonia 

Grubits, da UCDB- Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, e que não haverá 

benefícios imediatos na participação deste estudo, no entanto, acreditamos que ao responder 

as questões solicitadas estaremos proporcionando-lhe um momento de reflexão acerca de 

aspectos importantes da sua vida. Sua participação é voluntária e caso venha recusar a 

responder certas perguntas, ou quiser desistir de colaborar em qualquer momento poderá fazê-

lo sem que isso venha a causar qualquer tipo de problema. As informações fornecidas são 

sigilosas e asseguramos ainda que os dados obtidos serão utilizados unicamente para fins de 

pesquisa, podendo os dados coletados para a pesquisa se tornarem públicos através de 

publicações em revistas ou apresentados em trabalhos científicos e que seu anonimato será 

preservado. Garantimos que durante sua participação não haverá riscos e ,desconfortos e 

tampouco custos.Informamos, ainda, que a qualquer momento o (a) senhor (a) poderá pedir 

esclarecimentos de dúvidas e informações sobre a pesquisa entrando em contato com a 

pesquisadora Prof Margareth Soares Dalla Giacomassa, pelo telefone, no horário comercial, 

ou pelo endereço Rodovia Dourados-Itahum Km 12, Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul-UEMS, Unidade de Dourados, Coordenação do Curso de Enfermagem, telefone (67) 

3902-2684. E com a Dra Sonia Grubits na UCDB, programa de pós-graduação de mestrado 

em Psicologia e Saúde no telefone (67) 33123300. Desta forma, concordo em participar da 

pesquisa cujo tema é INTERFACE NO CUIDADO DE ENFERMAGEM 

TRANSCULTURAL NO PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO DO INDIGENA NO 

HOSPITAL PORTA DA ESPERANÇA DA MISSÃO KAIUÁ DE DOURADOS/MS, por 

livre e espontânea vontade, permitindo que as informações que prestarei sejam utilizadas para 

o desenvolvimento da mesma. Declaro que li e entendi este formulário de consentimento, 

tendo todas as minhas dúvidas esclarecidas, aceito tomar parte desse estudo. 

Assinatura:____________________________Pesquisadora__________________________ 



 

Local:............................data:...../...../.......      Enf/Prof Margareth S.D.Giacomassa 

APÊNDICE C - BANCO DE DADOS EPI-INFO 3 

 

Current Data Source: D:\MESTRADO 2015\ESBOÇOS POR DATAS\BANCO 

09_04.xls:ORIGINAL$ 
Record Count:  27 (Deleted Records Excluded)   Date:  09/04/2015 10:37:56 

 

FREQ [ SEXO] FE ESTADOcivil FORMAÇÃO RAÇAetnia SETORtrabalho 

SERVIÇOatividade categoriaRENDAsm BAIRRO AFINIDADEdeSETOR 

 

SEXO Frequency Percent Cum. Percent 

F 22 81,48% 81,48% 

M 5 18,52% 100,00% 

Total 27 100,00% 100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

F 61,92% 93,70% 

M 6,30% 38,08% 

FE Frequency Percent Cum. Percent 

>= 51 2 7,41% 7,41% 

31 A 40 11 40,74% 48,15% 

41 A 50 7 25,93% 74,07% 

ATÉ 30 7 25,93% 100,00% 

Total 27 100,00% 100,00% 

    

 

Exact 95% Conf Limits 

>= 51 0,91% 24,29% 

31 A 40 22,39% 61,20% 

41 A 50 11,11% 46,28% 

ATÉ 30 11,11% 46,28% 

ESTADOCIVIL Frequency Percent Cum. Percent 

CASADO 20 74,07% 74,07% 



 

SEPARADO 1 3,70% 77,78% 

SOLTEIRO 6 22,22% 100,00% 

Total 27 
100,00

% 
100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

CASADO 53,72% 88,89% 

SEPARADO 0,09% 18,97% 

SOLTEIRO 8,62% 42,26% 

FORMAÇÃO Frequency Percent Cum. Percent 

AUXILIAR 3 11,11% 11,11% 

ENFERMEIRO 5 18,52% 29,63% 

TÉCNICO 19 70,37% 100,00% 

Total 27 
100,00

% 
100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

AUXILIAR 2,35% 29,16% 

ENFERMEIRO 6,30% 38,08% 

TÉCNICO 49,82% 86,25% 

RAÇAETNIA Frequency Percent Cum. Percent 

AMARELO 1 3,70% 3,70% 

BRANCO 6 22,22% 25,93% 

CAIUÁ 3 11,11% 37,04% 

GUARANI 4 14,81% 51,85% 

NEGRO 1 3,70% 55,56% 

PARDO 7 25,93% 81,48% 

TERENA 5 18,52% 100,00% 

Total 27 
100,00

% 
100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

AMARELO 0,09% 18,97% 

BRANCO 8,62% 42,26% 



 

CAIUÁ 2,35% 29,16% 

GUARANI 4,19% 33,73% 

NEGRO 0,09% 18,97% 

PARDO 11,11% 46,28% 

TERENA 6,30% 38,08% 

SETORTRAB

ALHO 
Frequency Percent Cum. Percent 

ABC 1 3,70% 3,70% 

ABCD 1 3,70% 7,41% 

ABCDE 2 7,41% 14,81% 

ABCDEF 15 55,56% 70,37% 

AC 4 14,81% 85,19% 

B 2 7,41% 92,59% 

BC 1 3,70% 96,30% 

C 1 3,70% 100,00% 

Total 27 
100,00

% 
100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

ABC 0,09% 18,97% 

ABCD 0,09% 18,97% 

ABCDE 0,91% 24,29% 

ABCDEF 35,33% 74,52% 

AC 4,19% 33,73% 

B 0,91% 24,29% 

BC 0,09% 18,97% 

C 0,09% 18,97% 

SERVIÇOATI

VIDADE 
Frequency Percent 

Cum. 

Percent 

< 1 6 22,22% 22,22% 

>=11 7 25,93% 48,15% 

1 A 5 11 40,74% 88,89% 

6 A 10 3 11,11% 100,00% 



 

Total 27 100,00% 100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

< 1 8,62% 42,26% 

>=11 11,11% 46,28% 

1 A 5 22,39% 61,20% 

6 A 10 2,35% 29,16% 

CATEGORIARENDAS

M 

Frequenc

y 
Percent 

Cum. 

Percent 

>=7 4 14,81% 14,81% 

4 a 6 3 11,11% 25,93% 

até 3 20 74,07% 100,00% 

Total 27 100,00% 100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

>=7 4,19% 33,73% 

4 a 6 2,35% 29,16% 

até 3 53,72% 88,89% 

BAIRRO 
Frequenc

y 
Percent 

Cum. 

Percent 

ALDEIA JAGUAPIRU 8 29,63% 29,63% 

BAIRRO CANAÃ I 2 7,41% 37,04% 

JARDIM AMERICA 1 3,70% 40,74% 

JARDIM GUAICURUS 1 3,70% 44,44% 

JARDIM PIRATININGA 1 3,70% 48,15% 

JARDIM SANTA BRIGIDA 2 7,41% 55,56% 

MISSÃO CAIUA 4 14,81% 70,37% 

OURO VERDE 1 3,70% 74,07% 

PARQUE LAGO I 1 3,70% 77,78% 

VILA ALMA 1 3,70% 81,48% 

VILA ALMEIDA 1 3,70% 85,19% 

VILA ESPERANÇA 2 7,41% 92,59% 

VILA ROSA 2 7,41% 100,00% 



 

Total 27 100,00% 100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

ALDEIA JAGUAPIRU 13,75% 50,18% 

BAIRRO CANAÃ I 0,91% 24,29% 

JARDIM AMERICA 0,09% 18,97% 

JARDIM GUAICURUS 0,09% 18,97% 

JARDIM PIRATININGA 0,09% 18,97% 

JARDIM SANTA BRIGIDA 0,91% 24,29% 

MISSÃO CAIUA 4,19% 33,73% 

OURO VERDE 0,09% 18,97% 

PARQUE LAGO I 0,09% 18,97% 

VILA ALMA 0,09% 18,97% 

VILA ALMEIDA 0,09% 18,97% 

VILA ESPERANÇA 0,91% 24,29% 

VILA ROSA 0,91% 24,29%      

AFINIDADEDESE

TOR 
Frequency Percent 

Cum. 

Percent 

A 5 18,52% 18,52% 

ABCDEF 6 22,22% 40,74% 

ABCEDF 1 3,70% 44,44% 

AC 1 3,70% 48,15% 

AF 1 3,70% 51,85% 

B 3 11,11% 62,96% 

C 3 11,11% 74,07% 

D 3 11,11% 85,19% 

DF 1 3,70% 88,89% 

F 3 11,11% 100,00% 

Total 27 100,00% 100,00% 

 

Exact 95% Conf Limits 

A 6,30% 38,08% 

ABCDEF 8,62% 42,26% 



 

ABCEDF 0,09% 18,97% 

AC 0,09% 18,97% 

AF 0,09% 18,97% 

B 2,35% 29,16% 

C 2,35% 29,16% 

D 2,35% 29,16% 

DF 0,09% 18,97% 

F 2,35% 29,16% 



 

APÊNDICE D - TABULAÇÃO DAS ENTREVISTAS E DISCURSOS DO SUJEITO 

COLETIVO 

 
PERGUNTA: Porque você veio trabalhar aqui no hospital da missão? 

 
IAD 1  

 

Entrevis

tado 

Transcrição / expressão chave Idéia central 

A nos estágios eu gostei daqui da missão e foi 

onde tive oportunidade. 

1-importância como aluno nos 

estágios 

2 – primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

B por eu querer ajudar meus parentes, eles 

precisam de quem fale com eles. E aqui tive a 

chance de também ganhar dinheiro e sustentar 

melhor minha família. 

2-  primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

3- necessidade 

familiar/sustento/ajudar patricios 

C eu fui estudar enfermagem para ajudar meus 

patrícios e era missão de vir ajudar no 

hospital, como um chamado de Deus. 

4- religião/chamado de Deus 

D eu sempre tive interesse pela enfermagem, 

minha mãe trabalha aqui e eu sempre vinha 

com ela, e foi aqui que me deram 

oportunidade de trabalho 

5- repetição da profissão na 

família. 

2 – primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

E ao terminar o curso eu soube da seleção e a 

professora sempre incentivou de eu vir 

trabalhar aqui e eu moro perto do hospital. 

2 – primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

F é meu primeiro emprego e minha vó trabalha 

na missão, sempre andei por aqui. 

2 – primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

5- repetição da profissão na 

família. 

G eu comecei aqui como atendente e depois 

estudei e vim trabalhar aqui , siso já faz 35 

anos, eu gosto do que faço aqui. 

6- Continuidade de trabalho 

próprio 

H aqui na missão os pacientes mostram que 

gostam do nosso trabalho, mesmo não 

dizendo obrigado é o jeito deles. 

7- reconhecimento de um 

trabalho realizado 

I meu primeiro emprego 2 – primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

J eu sempre desejei me formar e trabalhar na 

saúde indígena, ajudar meus pares. 

3- necessidade 

familiar/sustento/ajudar patricios 

K primeiro emprego 2 – primeira 



 

oportunidade/proximidade de 

residência 

L eu fiquei um ano como voluntário aqui no 

hospital, e aprendi muito de como cuidar, mas 

isso tudo foi depois de um acidente que tive, e 

precisava da enfermagem para tudo e dei 

muito valor a profissão. 

6- Continuidade de trabalho 

próprio 

8- valor na profissão 

M fiz residência e mestrado em saúde indígena, 

meu foco é materno infantil e gosto do que 

faço.  

9- qualificação profissional 

N por ser perto da minha casa e ter oportunidade 

de trabalho 

2-  primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

3- necessidade 

familiar/sustento/ajudar patricios 

O é perto da minha casa e posso ajudar mais 

meus parentes 

2-  primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

3- necessidade 

familiar/sustento/ajudar patricios 

P foi onde tive a oportunidade 2-  primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

Q foi indicação e eu gosto daqui, da missão de 

cuidar de indigenas 

– primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

R oportunidade e ser próximo de minha casa 2- primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

S proximidade de minha casa. 2- primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

T primeiro emprego e chance de trabalho 2- primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

U proximidade e oportunidade quando passei na 

seleção 

2- primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

V oportunidade de trabalho 2- primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

X oportunidade e um sonho de vir trabalhar na 

missão 

2- primeira 

oportunidade/proximidade de 

residência 

Z vir trabalhar aqui é por um chamado 

missionário. 

4- religião/chamado de Deus 

W meu trabalho  na igreja, e gosto de atender e 

trabalhar com indígenas 

4- religião/chamado de Deus 

Y depois da residência, uma oportunidade de 

trabalho. 

2- Primeira 

oportunidade/proximidade de 



 

residência 

 

 

IAD 2 

 

 

IDEIA 

CENTRAL  

 N  

1 Importância como aluno nos estágios 1 X 

2 Primeira oportunidade/ proximidade de 

residência 

15  

3 Necessidade familiar/ sustento / ajudar patrícios. 2  

4 Religião/chamado de Deus 4  

5 Repetição da profissão na família 2 X 

6 Continuidade de trabalho próprio 2 X 

7 Reconhecimento de um trabalho realizado  1 X 

8 Valor na profissão 1 X 

9 Qualificação profissional 1 X 

N- numero de repetição de Discursos 

 

DSC 

 

Entrevistados  IDEIA 

 CENTRAL 

DISCURSOS 

 

N=15 

 

1//3/4/5/9/ 

12/15/16/17/18/19/ 

20/21/22/23/24/27 

Primeira oportunidade 

/ proximidade de 

residência / ajudar 

patrícios e parentes. 

Foi onde tive oportunidade; foi aqui que 

me deram oportunidade de trabalho; 

incentivo da professora para vir trabalhar 

aqui e moro perto da missão; é meu 

primeiro emprego; perto da minha casa e 

oportunidade de trabalho; primeiro 

emprego e chance de trabalho;  

 

N=4 

 

3/18/25/26 

Religião/ chamado de 

Deus 

Era missão vir ajudar no hospital, como 

um chamado de Deus; vim por um 

chamado missionário; meu trabalho na 

igreja e gosto de atender e trabalhar com 

indígenas, eu gosto daqui, da missão de 

cuidar de indígenas. 

 

DSC 1 Foi aqui que me deram a oportunidade de trabalho, onde tive meu primeiro 

emprego, a professora me incentivou para vir a trabalhar aqui e moro perto da missão, foi uma 

chance de trabalho emor perto da missão. 

 

 

DSC 2 Vim por um chamado missionário, meu trabalho na igreja, era missão ajudar no 

hospital, como um chamado de Deus, porque gosto daqui da missão, de cuidar, atender, de 

trabalhar com indígenas.  

 



 

PERGUNTA: Porque sua afinidade nos setores? 

 

IAD 1 

 

 

Entrevis 

tados 

Transcrição / Expressão-chave Idéia central 

A por lugar onde tem mais movimento, prefiro a 

agitação, a não ter rotina de trabalho, gosto por cada 

dia ter pacientes diferentes. 

1- Lugar 

movimentado, 

agitação, não tem 

rotina, Ambulatório. 

2-  Cada dia com 

pacientes diferentes 

B por eu ter mais afinidade com a parte de cuidar de 

mães e filhos, por falar a língua, e conseguir fazer o 

entendimento entre indígenas e não indígenas. 

3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

4- Falar a língua/ 

comunicação 

C prefiro cuidar dos adultos, eu não via muita 

dificuldade com os adultos, demoram a entender 

mais o porque tem que fazer certas cosias e os idoso 

no hospital precisam de mais ajuda, eles sempre 

ficam na cama e reagem pouco, por isso eu gosto de 

cuidar deles, foi por isso que estudei enfermagem 

5- Prefiro cuidar 

de adultos e idosos 

D tenho mais dificuldade em atender crianças, fico 

aflita pois as vezes pouco posso fazer  para salvar, e 

as mães parece que culpam a gente por ter que dar 

injeção me criança, e os adultos falam e contam o 

que sentem, por isso acho mais fácil lidar com gente 

adulta e idosa. 

6- Dificuldade de 

atender crianças 

5- Prefiro cuidar de 

adultos e idosos 

E eu gosto de cuidar de crianças, e aqui eles são como 

se fossem filhos da gente, muitos ficam sempre 

sozinhos e se apegam, acho que posso dar carinho e 

cuidar bem deles.  

3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

 

F prefiro cuidar de crianças, elas aceitam mais o 

carinho, o cuidado.  Eu sempre gostei muito de 

criança. 

3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

G eu já trabalhei em todo setores, mas prefiro a 

maternidade, por ajudar as crianças e as mães no 

nascimento e agora fica bem difícil eu trabalhar em 

outros setores, tenho problemas de saúde também, 

tenho problema de coluna de tanto carregar 

6- Prefiro 

maternidade 

3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 



 

pacientes. 8 problemas pessoais 

de saude 

 

H eu gosto de cuidar de crianças pois cada dia tem 

coisas novas nos cuidados, e gosto também do 

ambulatório, pois toda hora tem paciente novo, 

alguns casos bem ruins de morte, mas sempre a gente 

pode atender e salvar pessoas e crianças. 

3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

1- Lugar 

movimentado, 

agitação, não tem 

rotina, Ambulatório. 

 

I eu prefiro cuidar de crianças, elas aceitam mais o 

carinho e os cuidados, os adultos muitas vezes nem 

conversam, mesmo eu falando a língua. 

3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

 

J eu gosto muito do ambulatório da agitação de mudar 

toda hora quem tenho que atender, muitas vezes é a 

gente que salva a pessoa, e eu sei que estou fazendo o 

bem para meus patrícios. 

1- Lugar 

movimentado, 

agitação, não tem 

rotina, Ambulatório 

K de todos os setores o que eu mais gosto é 

maternidade, ajudar um bebe a nascer é muito 

gratificante, da alegria com a vida nova, e ensinar 

uma jovem a cuidar de seu filho me deixa feliz. 

4- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

6- Prefiro 

maternidade 

L eu gosto de todos os lugares, pois eu falo a língua e 

isso ajuda a entender os pacientes e a cuidar melhor 

deles. Por isso passo em todos os setores. E também 

porque cada vez eu aprendo coisas novas. 

9- gosto de todos os 

lugares 

10 aprender coisas 

novas 

M tenho afinidade com a maternidade, o processo do 

partejar sempre encanta e ensinar a cuidar de bebes 

sempre é muito bom, mas independente do lugar ou 

setor eu me dou bem e busco ajudar com ciência e 

atenção. 

6 Prefiro 

maternidade 

5- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

N de todos os setores eu prefiro a maternidade, pois 

ajudar o nascimento é sempre bom, da esperança nas 

pessoas. E gosto de ensinar as mães principalmente 

as mais jovens em como cuidar bem do seu filho. 

6 Prefiro 

maternidade 

3 Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

 



 

O de todos os lugares eu prefiro a maternidade, sempre 

é mais calmo. 

6 Prefiro 

maternidade 

P sempre cuidei de crianças,  e eu gosto delas, sei que 

posso ajudar a fazer diferente, e sei da minha 

responsabilidade com elas , principalmente no 

centrinho. 

3 Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

 

Q gosto muito da clinica medica, aqui eu aprendo cada 

dia mais,  os cuidados são grandes, principalmente 

com pacientes acamados. 

5 Prefiro cuidar 

de adultos e idosos 

R me identifico com ambulatório, por ter mais 

movimento, sempre gostei da urgência, em salvar 

pessoas, não gosto de que seja sempre igual 

1- Lugar 

movimentado, 

agitação, não tem 

rotina, 

Ambulatório. 

S eu gosto de ficar aqui no centrinho, as crianças são 

muito carentes e nem sempre é de remédios que elas 

precisam, um colo, um carinho as vezes faz ate a 

febre baixar. E para as dores que elas tem. 

3 Por ter mais 

afinidade de 

cuidar de mães e 

filhos 

T prefiro a pediatria, gosto de atender as crianças e 

ensinar as mães como fazer o certo pra prevenir 

doenças e curar essa que tem agora, acho muito 

importante poder ajudar as mães e as crianças, 

mesmo que elas já sejam grandes, mas elas precisam 

aprender a se cuidar e nós podemos ensinar elas a ter 

mais saúde. 

3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

U sempre gostei de cuidar de crianças, desde que eu 

erra pequena, sempre ficam cuidando e vim estudar 

enfermagem para ajudar meus patrícios a ter saúde, 

principalmente com as crianças. 

3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

V tenho afinidade com crianças. 3- Por ter mais 

afinidade de cuidar de 

mães e filhos 

X eu gosto muito da  maternidade, o nascimento de um 

bebe pé muito bonito, mas eu já fiquei em todos 

setores, vou onde mais precisam de mim. 

Prefiro maternidade 

Z eu gosto de todos os lugares. Fazer com dedicação e 

atender bem 

9- gosto de todos os 

lugares 

 



 

W gosto de clinica, gosto de cuidar das pessoas, 5 Prefiro cuidar de 

adultos e idosos 

Y não tenho preferencia, é fazer em todos o mais 

correto 

9- gosto de todos os 

lugares 

 

 

 

IAD 2 

 

 

IDEIA 

CENTRAL  

 N  

1 Lugar movimentado, agitação, não tem rotina, 

Ambulatório. 

4  

2 Cada dia com pacientes diferentes 1 X  

3 Cuidar de mães e filhos 15  

4 Fala a língua/ comunicação 1 X 

5 Prefiro cuidar de adultos e idosos 4  

6 Dificuldade em atender crianças 1 X 

7 Prefiro maternidade 6  

8 Problemas pessoais de saúde 1 X 

9 Gosto de todos os lugares 3 X  

10 Aprender coisas novas 1 X 

11 Ajudar com ciência e atenção 1 X 

N -  numero de repetição de Discursos 

 

DSC 

 

Entrevistados  IDEIA 

 CENTRAL 

DISCURSOS 

 

 

Lugar movimentado. 

Agitação, não tem rotina. 

Ambulatório. 

Por lugar onde tem mais movimento, 

prefiro a agitação, não ter rotina de 

trabalho. No ambulatório, pois toda hora 



 

N= 4 

 

A/ H/ J/ R/ 

tem paciente novo. Gosto muito do 

ambulatório, da agitação de mudar toda 

hora quem tenho que atender. Me 

identifico com ambulatório, por ter mais 

movimento, sempre gostei da urgência, 

não gosto que seja sempre igual. 

 

 

 

N=15 

 

 

 

B/E/F/G/H/I/ 

K/M/N/P/S/ 

T/U/V/X 

Cuidar de mães e filhos Por eu ter mais afinidade com a parte de 

cuidar de mães e filho. Eu gosto de cuidar 

de crianças, como se fosse filhos da gente 

ficam sempre sozinhos, e se apegam acho 

que posso dar carinho e cuidar bem deles. 

Prefiro cuidar de crianças, elas aceitam 

mais o carinho, o cuidado, sempre gostei 

muito de crianças. Por ajudar as crianças 

e as mães. Eu gosto de cuidar de crianças, 

pois cada dia tem coisas novas nos 

cudiados. Eu rpefito cuidar de crianças 

elas aceitam mais o carinho e cuidados. 

Ensinar uma jovem a cuidar de seu filho 

me deixa feliz. Sempre encanta e ensinar 

a cudiar de bebes sempre é muito bom. 

Gosto de ensinar as mães principalmente 

as mais jovens em como cuidar bem do 

seu filho. Sempre cuidem de crianças e 

gosto delas, sei que posso ajudar a fazer 

diferente, e sei da minha responsabilidade 

com elas. Eu gosto de ficar no centrinho, 

as crianças são muito carentes, nem 

sempre é remédio que elas precisam, um 

colo, um carinho, as vezes faz ate a febre 

baixar e para as dores delas também. 

Prefiro a pediatria, gosto de atender as 

crianças e ensinar as mães como fazr o 

certo pra prevenir doenças e curar essa 

que tem agora, achomuito importante 

poder ajudar as mães  e as crianças, elas 

precisam aprender a cuidar. Sempre 

gostei de cuidar de crianças, ajudar meus 

patrícios a ter saúde, principalmente com 

as crianças. Tenho afinidade com 

crianças.  



 

 

 

N= 4 

 

 

C/D/Q/W 

Prefiro cuidar de adultos e 

idosos 

Prefiro cuidar de adultos, e os idosos no 

hospital precisam de mais ajuda. Os 

adultos falam e contam o que sentem, por 

isso acho mais fácil lidar com gente 

adulta e idosa. Gosto da clinica medica, 

aqui eu aprendo cada dia mais, os 

cuidados são grande, principalmente com 

pacientes acamados.gosto da clinica, 

gosto de cuidar de pessoas. 

 

N= 6 

 

 

G/ K/M/N/O/ 

X 

Prefiro maternidade Prefiro a maternidade, por ajudar as 

crianças e as mães no nascimento. Eu 

gosto mais da maternidade, ajduar um 

bebe a nascer é muito gratificante, da 

alegria com vida nova. Tenho afinidade 

com a maternidade, o processo de partejar 

sempre encanta. De todos os setores eu 

prefiro a maternidade, pois ajudar o 

nascimento é sempre bom, da esperança 

as pessoas. De todos os setores eu prefiro 

a maternidade, sempre é calmo.eu gosto 

de muito da maternidade, o nascimento de 

um bebe é muito bonito. 

 

DSC 1  

Por lugar onde tem mais movimento, prefiro a agitação, não ter rotina de trabalho. No 

ambulatório, pois toda hora tem paciente novo. Gosto muito do ambulatório, da agitação de 

mudar toda hora quem tenho que atender. Me identifico com ambulatório, por ter mais 

movimento, sempre gostei da urgência, não gosto que seja sempre igual. 

 

DSC 2  

Eu gosto de cuidar de crianças, tenho afinidade com crianças, como se fosse filhos da gente, 

elas ficam sempre sozinhos, e se apegam acho que posso dar carinho e cuidar bem deles. Eu 

gosto de cuidar de crianças, pois cada dia tem coisas novas nos cuidados. 

Prefiro cuidar de crianças, elas aceitam mais o carinho, o cuidado, sempre gostei muito de 

crianças.Prefiro a pediatria, gosto de atender as crianças e ensinar as mães como fazer o certo 

pra prevenir doenças e curar essa que tem agora, achomuito importante poder ajudar as mães  

e as crianças, elas precisam aprender a cuidar. Por ajudar as crianças e as mães. Sempre cuidei 

de crianças e gosto delas, sei que posso ajudar a fazer diferente, e sei da minha 

responsabilidade com elas.Por eu ter mais afinidade com a parte de cuidar de mães e 

filhoEnsinar uma jovem a cuidar de seu filho me deixa feliz. Sempre encanta e ensinar a 

cuidar de bebes sempre é muito bom. Gosto de ensinar as mães principalmente as mais jovens 

em como cuidar bem do seu filho. Eu gosto de ficar no centrinho, as crianças são muito 

carentes, nem sempre é remédio que elas precisam, um colo, um carinho, as vezes faz ate a 



 

febre baixar e para as dores delas também. Sempre gostei de cuidar de crianças, ajudar meus 

patrícios a ter saúde, principalmente com as crianças.  

 

DSC 3  

Prefiro cuidar de adultos, e os idosos no hospital precisam de mais ajuda. Os adultos falam e 

contam o que sentem, por isso acho mais fácil lidar com gente adulta e idosa. Gosto da clinica 

medica, aqui eu aprendo cada dia mais, os cuidados são grande, principalmente com pacientes 

acamados. gosto da clinica, gosto de cuidar de pessoas. 

 

DSC 4  

Prefiro a maternidade, por ajudar as crianças e as mães no nascimento. Eu gosto mais da 

maternidade, ajudar um bebe a nascer é muito gratificante, da alegria com vida nova. Tenho 

afinidade com a maternidade, o processo de partejar sempre encanta. De todos os setores eu 

prefiro a maternidade, pois ajudar o nascimento é sempre bom, da esperança as pessoas. De 

todos os setores eu prefiro a maternidade, sempre é calmo, eu gosto de muito da maternidade, 

o nascimento de um bebe é muito bonito. 

 



 

PERGUNTA: Como você entende o conceito de cuidados? 

 

IAD 1 

 

Entrevis

tado 

Transcrição / expressão chave Idéia central 

A  É a base de tudo atenção identificar e conhecer o 

paciente é melhor cuidado é escutar pois no nosso 

meio tem muita desconfiança para o indígena se abrir 

é difícil e pra mim é fácil chego converso e ele deixa 

eu fazer o que precisa. 

1 conhecer o paciente, 

melhor cuidado e escutar. 

2 indigena é desconfiado 

3 conversar e fazer 

B cuidado é o que se faz no dia a dia, em relação ao 

paciente internado. Cuidado é simplesmente cuidar, 

inclui uma serie de cosias, a gente tem que ter 

dedicação, se preocupar com ele, ter interesse. 

Engloba muita coisa, se esta sendo bem tratado. 

4- o que se faz no dia a dia 

5- dedicação, se preocupar, 

interesse, bem tratado 

C Cuidado é ter assistência com ospacientes  ela em 

que setor for, principalmente na pediatria, e com 

minha população indígena, porque? As vezes chega 

aqui e não querem ficam internados e eles acreditam 

muito no benzimento. e no dia a dia mostramos que 

as vezes precisa de outros cuidados a mais que a 

religião, precisa de higiene, alimentação.  E um caso 

de que a mãe fica toda semana aqui com crianças 

com diarreia, e todos da família, eu falei pra ela sobre 

higiene e cuidados na cozinha, e eu expliquei de 

limpar a cozinha e casa.  Depois disso ela sumiu e 

não veio mais aqui. No outro tempo eu encontrei ela 

na rua na cidade e ela veio me falar que começou a 

cuidar os filhos e casa e com isso ela não ficou mais 

doente. As vezes ate parece que uma coisa boba, mas 

isso da saúde para eles. Demora um pouco para a 

gente se entender por causa da língua. 

4- o que se faz no dia a dia 

 6- crença no benzimento 

7 outros cuidados 

8 demora a comunicação 

pela dificuldade da língua. 

D ações que auxiliam na recuperação da saúde no geral, 

e que precisam de atenção de enfermagem. Cuidado é 

deixar o paciente falar 

4- o que se faz no dia a dia 

1 conhecer o paciente, 

melhor cuidado e escutar. 

 



 

E cuidado com o paciente todo, não só na medicação 

ou se esta melhorando como um todo. Atenção 

também no psicológico, não é só medicação, 

conversando, aproximar do paciente, entender a vida 

deles. Quando um paciente fica aqui no hospital a 

gente tem que cuidar de tudo, ele é um todo e precisa 

de atenção.  

9 cuidado do paciente como 

um todo 

1 conhecer o paciente, 

melhor cuidado e escutar. 

 

F cuidado no bem estar do paciente, não só no assistir, 

é no modo geral, no modo de atender um acamado, 

um cuidado especial, no período que tem que mudar 

de decúbito. Levar ao sol. Essas coisas. Um cuidado 

especial para ele se sentir bem. Tem dar chance do 

paciente falar, de diser o que pode melhorar a sua 

recuperação. 

1 conhecer o paciente, 

melhor cuidado e escutar. 

 

4- o que se faz no dia a dia 

 

G cuidado para mim é dar maior atenção possível ao 

paciente, tanto física como mental também, saber 

ouvir e saber falar no momento certo. E cuidado 

também é atenção com a vida de todos e tudo ao 

nosso redor. 

4- o que se faz no dia a dia 

1 conhecer o paciente, 

melhor cuidado e escutar 

9 cuidado do paciente como 

um todo 

 

H cuidado é tudo que se faz , em todo  lugar, com todas 

as pessoas, cuidado com ambiente, com a água, com 

a nossa casa e família, mesmo com os outros. Tudo é 

cuidado. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

I cuidado é o que a gente faz todo dia, desde que 

acorda, cuidado na alimentação, com nossa casa, e na 

sociedade. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

J cuidado é tudo na vida, sem isso a vida morre. E para 

quem esta doente é mais valor o cuidado, e quem 

deve cuidar é a família e quando precisa a 

enfermagem. 

 sem cuidado vida 

doença/morre 

4- o que se faz no dia a dia 

 

K cuidado é quando a gente nasce e so acaba quando 

morre. No meio disso, tudo é cuidado. 

sem cuidado vida 

doença/morre 

4- o que se faz no dia a dia 

L cuidar dos pacientes, cuidar dos acompanhantes, dos 4- o que se faz no dia a dia 



 

colegas, de nós mesmos. Pois tudo tem que ser 

cuidado, senão vira doença e so tem problemas com a 

saúde. 

sem cuidado vida 

doença/morre 

 

M tudo na saúde é cuidado, desde a nossa casa, meio 

ambiente que tanto se fala agora, com a natureza, e 

principalmente com a saúde. e o hospital faz parte da 

saúde, é onde as vezes se tem acura de doenças. 

4- o que se faz no dia a dia 

sem cuidado vida 

doença/morre 

 

N cuidar é tudo para a vida, exemplo quando a família 

tem um idoso doente, é ela quem deve cuidar e 

atender ele, ela que deve dar alimentos, dar atenção. 

E no idoso a depressão também cria doenças. Com as 

crianças a higiene é importante, a hidratação, 

alimenta correta. 

Cuidado da família 

4- o que se faz no dia a dia 

 

O cuidar é tudo na vida da pessoal tem que se ter saúde 

no corpo e na cabeça. Eu cuido da família e a família 

tem que cuidar de mim. Igual a cuidar da casa de 

onde a gente vive, tem que ter higiene, limpeza, 

senão tem doenças e perde tudo. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

P o cuidado é um completo bem estar, assim eu aprendi 

na escola de enfermagem e desde que era pequena, 

sempre falavam que tem que cuidar tudo para a vida 

ser boa. E tem que ter religião. Isso ajuda a cuidar da 

cabeça das pessoas.  

4- o que se faz no dia a dia 

Crença no 

bezimento/religiosidade 

Q O cuidado é essencial a vida, manutenção dessa, e 

iniciou quando começou a vida, seja ela da crença de 

cada pessoa, seja por obra de deus ou por ciência. 

Mas o que se sabe é que toda a vida necessita de 

muitos cuidados e sem isso principia a morte seja 

física ou mental. Todo ser deve ser cuidado, animais, 

plantas, e principalmente as pessoas. 

4- o que se faz no dia a dia 

Crença no 

bezimento/religiosidade 

R O cuidado é tudo para manter a vida da terra e das 

pessoas. Sem isso so vem a morte. Por isso devemos 

cuidar de tudo. E quando tem doenças mais ainda, ate 

a recuperação. 

4- o que se faz no dia a dia 

sem cuidado vida 

doença/morre 

 

S Em tudo na vida deve ter cuidado, nada pode e deve 4- o que se faz no dia a dia 



 

ser desprezado nos cuidados.  

T a gente aprende a cuidar desde que é pequena, assim: 

a gente sempre cuida quando brinca com bonecas, 

com os amigos e na escola a gente aprende a cuidar 

da vida. Quando fui estudar enfermagem aprendi 

muito sobre cuidar so pacientes e as técnicas, mas 

tem que ter atençãocom a pessoa também. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

U cuidado é vida, é tudo para ficar bem com a saúde e 

com os outros. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

V cuidado é mais pela vida, com as crianças, com o 

ambiente, com a água, e com as crianças tem que ter 

mais cuidado, pois as pequenas quando ficam 

doentes é mais rápido, os idosos também. É isso que 

eu penso que é cuidado. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

X cuidado é vida, sem cuidado não tem vida, e na 

escola a gente aprende que cuidado é completo bem 

estar, o que é difícil, pois sempre tem problemas seja 

na saúde do corpo como na saúde da cabeça, dos 

pensamentos. Eu vejo isso pois na minha casa tem 

idosos e eles precisam de atenção igual as crianças. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

Z cuidado é tudo na nossa cada, na família, com as 

pessoas, com a natureza. Com tudo. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

W para cuidar a gente precisa ter compromisso com a 

vida,e se a gente cuida fica bem, tem saúde, e demora 

a focar doente, as vezes nem fica. Tem que pensar 

em cuidar de tudo sempre, desde higiene, 

alimentação, lugar onde mora,  

4- o que se faz no dia a dia 

 

Y  Cuidado é vida, é manter a saúde, é ter cuidado com 

você, sua casa, seu ambiente, cuidado é tudo para o 

outro e para nós que recebemos cuidados. 

4- o que se faz no dia a dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IAD 2 

 

IDEIA 

CENTRAL 

 N  

1 Conhecer o paciente, o melhor 

cuidado é escutar. 

3  

2 Indigena é desconfiado 1 X  

3 Conversare fazer o necessario 2 X  

4 O que se faz no dia a dia 24  

5 Crença no benzimento e religião 3 X  

6 Demora a comunicação pela 

dificuldade da lingua 

1 X  

7 Deixar falar e escutar 2 X  

8 Cuidado de familia 1 X  

9 Sem cuidado, vira doença/morre 3  

N- numero de repetição de Discursos 

 

DSC 

 

ENTREVIST

ADOS 

IDEIA CENTRAL DISCURSOS 

 

N=3 

 

A /E/F/ 

 

 

Conhecer o 

paciente, o melhor 

cuidado é escutar. 

Abase de toda atenção identificar e conhecer o 

paciente,é melhor cuidado é escutar. 

Conversando, se aproximar do paciente e 

entender a vida dele. Tem que dar a chance do 

paciente falar de dizer o que pode melhorar sua 

recuperação.  

 

 

N= 24 

 

O que se faz no dia 

a dia 

cuidado é o que se faz no dia a dia, em relação ao 

paciente internado. Cuidado é simplesmente 

cuidar, inclui uma serie de coisas. Cuidado é ter 

assistência com os pacientes.  precisa de higiene, 

alimentação. ações que auxiliam na recuperação 

da saúde no geral, e que precisam de atenção de 



 

B/C/D/F/G/H

/I/J/K/L/M/N 

O/P/Q/R/S/T

/U/V/X/Z/W/

Y 

 

 

enfermagem.cuidado para mim é dar maior 

atenção possível ao paciente, tanto física como 

mental também. cuidado no bem estar do 

paciente, não só no assistir, é no modo geral, no 

modo de atender um acamado, um cuidado 

especial. Um cuidado especial para ele se sentir 

bem.E cuidado também é atenção com a vida de 

todos e tudo ao nosso redor.cuidado é tudo que se 

faz , em todo  lugar. cuidado é o que a gente faz 

todo dia, desde que acorda, cuidado na 

alimentação, com nossa casa, e na sociedade. 

cuidado é tudo na vida. mais valor o cuidado, e 

quem deve cuidar é a família e quando precisa a 

enfermagem.cuidado é quando a gente. cuidar 

dos pacientes, cuidar dos acompanhantes, dos 

colegas, de nós mesmos. Pois tudo tem que ser 

cuidado. tudo na saúde é cuidado, desde a nossa 

casa, meio ambiente que tanto se fala agora, com 

a natureza, e principalmente com a saúde. e o 

hospital faz parte da saúde. cuidar é tudo para a 

vida. cuidar é tudo na vida da pessoal tem que se 

ter saúde no corpo e na cabeça. Eu cuido da 

família e a família tem que cuidar de mim. Igual 

a cuidar da casa de onde a gente vive, tem que ter 

higiene, limpeza, senão tem doenças e perde 

tudo. o cuidado é um completo bem estar, assim 

eu aprendi na escola de enfermagem e desde que 

era pequena, sempre falavam que tem que cuidar 

tudo para a vida ser boa. O cuidado é tudo para 

manter a vida da terra e das pessoas. Em tudo na 

vida deve ter cuidado, nada pode e deve ser 

desprezado nos cuidados.a gente aprende a 

cuidar desde que é pequena, assim: a gente 

sempre cuida quando brinca com bonecas, com 

os amigos e na escola a gente aprende a cuidar da 

vida. Quando fui estudar enfermagem aprendi 

muito sobre cuidar so pacientes e as técnicas, 

mas tem que ter atençãocom a pessoa também. 

cuidado é vida, é tudo para ficar bem com a 

saúde e com os outros.cuidado é mais pela vida, 

com as crianças, com o ambiente, com a água, e 

com as crianças tem que ter mais cuidado. 

cuidado é vida, sem cuidado não tem vida, e na 

escola a gente aprende que cuidado é completo 



 

bem estar. cuidado é tudo na nossa cada, na 

família, com as pessoas, com a natureza. Com 

tudo.para cuidar a gente precisa ter compromisso 

com a vida,e se a gente cuida fica bem, tem 

saúde. Cuidado é vida, é manter a saúde, é ter 

cuidado com você, sua casa, seu ambiente, 

cuidado é tudo para o outro e para nós que 

recebemos cuidados. 

N=3 

L/ M/R 

Sem cuidado, vira 

doença 

 

 

Pois tudo tem que ser cuidado, senão vira doença 

e so tem problemas com a saúde.e o hospital faz 

parte da saúde, é onde as vezes se tem acura de 

doenças. E quando tem doenças mais ainda, ate a 

recuperação. 

 

 



 

PERGUNTA: Como você entende os cuidados de enfermagem no hospital da missão? 

 

IAD 1 

 

Entrevis 

tados 

Transcrição / Expressões chaves Ideia central 

A  As técnicas têm que ser feitas e vão ser feita 

aqui precisa ser feito pra poder cuidar das 

pessoas não tem como não fazer.  Aqui precisa 

de mais cuidados porque as pessoas têm medo 

de sofrer. E às vezes não entende o que é 

preciso fazer. É difícil entender porque que está 

no hospital. Assim é o indígena. 

1 técnicas tem que ser 

feitas 

 2 medo de sofrer, não 

entende a hospitalização 

B  Nosso cuidado aqui é difícil pelo fato da 

língua, o paciente tinha aquela dificuldade, no 

começo eu recorria a quem soubesse a língua, 

para saber da historia da criança e que ela tinha. 

Faz o cuidado especial. O pessoal tem 

preconceito com os pacientes do hospital da 

missão. Quando a gente leva paciente para fora 

ele é recebido como se fosse outro tipo de 

gente. A gente sente a diferença.  Tem 

preconceito com os pacientes daqui, por ser 

indígena e as pessoas tem medo, falam que 

sempre tudo acontece pela bebida, mas 

esquecem de que as condições de vida na aldeia 

são bem difíceis. Ele tem pouco conhecimento 

dos seus direitos e demoram para ser atendidos, 

pois são tímidos. A equipe de enfermagem de 

outros lugares recebe nosso pacientes com 

comentários ruins e com a equipe também, a 

gente sente que sempre tem comentários 

negativos, parece que não cuidamos, mas é o 

contrario aqui no hospital da missão que os 

indígenas se sentem bem.  

 3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

4- preconceito com 

indígena 

5- Condição de vida difícil 

 6- Pouco conhecimento de 

direitos 

C Os cuidados na atenção do paciente, sinais 

vitais, medicação, na hidratação, é fundamental. 

Às vezes tem paciente que aceita e outros não, 

na pediatria é mais. Recebo plantão e vou fazer 

a medicação e depois vou ver roupa para banho 

1 técnicas tem que ser 

feitas 

2 medo de sofrer, não 

entende a hospitalização 

7 dois cuidados: hospital e 



 

e trocar a cama. E as não gostam muito de que 

a gente faça quase nada de manha com as 

crianças, principalmente com banho. E com 

orientação depois vai mudando, e aqui tem 

mães de todas as idades. As de mais idade são 

mais resistentes aos cuidados aqui no hospital e 

as mais novas aceitam mais. E com calma e 

muita conversa a gente vai fazendo elas 

entender que tem que ter os dois cuidados, o 

daqui do hospital e que tem cuidados que 

devem seguir em casa para sempre com a 

criança que esta internada e com os outros que 

ficaram em casa. Mas que também é importante 

elas ir na igreja, no pajé  e benzer a criança.  

casa 

8- religião 

D As ações de promoção e prevenção a saúde, 

aqui temos menos rigidez que nos outros 

hospitais, exemplo: se tem uma crianças para 

ser internada, e a mae tem outra em casa, 

interna as duas.  Caso o paciente tem alguma 

cosia importante a fazer fora do hospital se 

permite que o paciente saia e retorne para  a 

internação, a contra-referencia com atenção 

basica é forte. Qualquer coisa que precisa pata 

o paciente é conversada e sempre se consegue 

uma solução nos casos. 

9- menos rigidez; 

internação social; 

referencia e contra-

referencia 

E  Eu não vejo diferença nos pacientes, todos são 

iguais, as vezes aqui tem paciente não 

indigenas também, pois muitas pessoas daqui 

de perto preferem ser atendidas aqui. So tem 

que cuidar a comunicação, explicar certinho, 

pois os índios são desconfiados e se não confira 

em você eles jogam fora a medicação e não 

fazem os cuidados que tem pra fica curados 

10 – não vejo diferença 

 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

F  Aqui no hospital, ver se os sinais vitais 

alterados, ver porque esta muito quieto, eles já 

falam pouco com quem não é patrício e 

devemos ficar atentos a isso, ter cuidados 

especial, ver se ele tem temperatura alta, pois 

isso pode piorar as doenças. Precisa ter atenção 

quando vai fazer algo especial como um 

curativo, explicar sempre tudo que você vai 

fazer. Se for uma medicação tem que ter muito 

cuidado, pois alguns pensam que injeção pode 

1 técnicas tem que ser 

feitas 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 



 

ser do mal e não aceitam, mais isso eu só vi 

poucas vezes, agora todos já entendem que as 

vezes precisa de injeção e medicação para ficar 

bom só com ervas e chás não vai adiantar. 

G  Eu não vejo diferença, tem que ter a mesma 

atenção, mesmo cuidado, não tem diferença, 

tem que fazer as técnicas e não deixar de fazer 

nada. 

10 – não vejo diferença 

 

H Fazer cuidados aqui no hospital da missão é 

como em outro lugar, as técnicas, a medicação, 

os curativos tudo é igual. O que muda é a 

comunicação, como a gente fala com os 

pacientes. Tem que explicar sempre. Tem que 

ser gentil, educado que com isso você consegue 

tudo com os pacientes, mesmo que eles tenham 

dor por causa das doenças. Exemplo, quando 

você trata uma gestante com carinho 

elacolaborar  e conversar com você. Elas vem 

aqui no hospital para ter seu bebe e querem 

ficar aqui. Se sentem bem aqui na missão. Mas 

as índias não são de gritar no trabalho de parto , 

elas ficam quietas e as vezes fica difícil pois 

tem casos que precisa ser encaminhada. E tudo 

aqui é o jeito de falar e atender. Não só o 

paciente , mas a família que vem junto. 

10 – não vejo diferença 

 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

I Aqui no hospital da missão é um bom lugar de 

trabalhar, eu gosto daqui, cuidar dos pacientes 

indígenas é fácil, eu aprendi a língua e acho que 

por isso fica fácil, no inicio eu  sofri, quase 

desisti, pois eles são desconfiados e nem te 

olham se você não ganha a confiança. 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

11 eu gosto daqui 

2 medo de sofrer, não 

entende a hospitalização 

J Cuidar do paciente aqui no hospital é muita 

atenção, precisa escutar mais do que falar. Eles 

precisam ser escutados. Muitas vezes a gente 

descobre a doença so escutando eles. Ese você 

souber a língua fica melhor. Você tem que 

mostrar que sabe o que esta fazendo, pois 

muitos deles estudam também e sabem 

perfeitamente entender quando não explicam, 

eles olham na internet. 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

1 técnicas tem que ser 

feitas 

 

K Os pacientes daqui da missão são muito fácil de 

cuidar, éser educado, explicar,  fazer o 

necessário. E ter paciência para entender o que 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

11 troca de informações 



 

eles te falam. É melhor quando sabe a língua. E 

quando eu tenho dificuldade eu busco algum 

colega que entenda e que faça essa troca de 

informações importantes. Todos gostam de 

quem sorri e mostra ser amigo.  

importantes 

L A equipe de enfermagem daqui é muito boa, eu 

gosto de todo os colegas, a gente se da bem, 

troca informações e como se faz o cuidado com 

algum paciente especial, principalmente os 

acamados que são dependentes de tudo na 

enfermagem, pois raramente fica algum 

familiar. As vezes eles so vem visitar e vão 

embora, com isso eles ficam muito triste e 

calados. Tem que ter muita atenção, pois alguns 

fogem e outros falam em suicídio. Por isso tem 

que ter atenção dobrada aqui. 

11 troca de informações 

importantes 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

M Aqui no hospital da missão devemos ter muitos 

cuidados, os pacientes são como todos, os 

cuidadose técnicas de são iguais. Mas os 

indígenas precisam de atenção, de ser 

escutados, pois ainda tem o problema da língua 

que nem toda equipe fala. E compreendero 

indígena requer conhecimento de cultura. Os 

indigenas não dizem obrigado, não é de sua 

cultura, e entender isso ajuda muito. 

Simplesmente faça o que é ncessario sem 

esperar nada. Eles respondem com atitudes e 

sorrisos. 

1 técnicas tem que ser 

feitas 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 13 conhecimento da 

cultura 

N os indígenas tem a diferença da cultura e isso 

exige educação especial de quem vai cuidar. 

Respeitar eles em sua língua é fundamental, e 

abre caminhos de comunicação e você 

consegue fazer tudo que é necessário. Esse é o 

que diferencia os pacientes da missão do que de 

outros hospitais. Sempre tem que considerar as 

crianças que ficam no centrinho que são 

especiais, pois muitos ficam sozinhos sem 

família por muito tempo e nem sempre voltam 

as suas famílias. As técnica aplicadas são todas 

iguais. As gestantes são do mesmo jeito, 

embora elatenham preferencia de ter seus bebes 

aqui na missão, falam que se sentem como em 

casa.  

13 conhecimento da 

cultura 

1 técnicas tem que ser 

feitas 

 



 

O aqui na missão é igual todo o hospital. Tem 

tudo que um outro hospital tem. O que muda 

são os pacientes, a clientela daqui é especial, 

tem outra cultura e outra maneira de entender a 

doença. A dificuldade para qualquer pessoa da 

área de saúde que não tenha domínio da lingua 

vai ter problemas de comunicação e entender os 

pacientes, por isso é importante que alguém que 

sabia a lingua esteja junto quando se começa a 

trabalha aqui na missão. 

10 – não vejo diferença 

 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

13 conhecimento da 

cultura 

P Aqui na missão é muito bom de trabalhar e é 

igual em todo tipo de hospital para técnicas de 

enfermagem e cuidados básicos. O que muda é 

o tipo de lugar. Assim as vezes tem cachorros 

por aqui, o que não se ve nos outros lugares. La 

fora no pátio tem desde carros, motos e 

carroças. Tudo depende de qual aldeia vem o 

indígena. Aqui é referencia para ele. E para 

quem mora aqui perto. Exemplo fica bem longe 

para alguém ir  no antigo pam, ou hospital da 

vida ou na upa agora. É do outro lado da cidade 

e aqui ele é atendido com atenção e se for o 

caso a gente encaminha para os outros 

hospitais. 

10 – não vejo diferença 

 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

13 conhecimento da 

cultura 

Q  Cuidar de indigenas é gratificante. É bom, eu 

gosto de trabalha aqui na enfermagem, me sinto 

realizada. Os pacientes aqui são bons, 

reconhecem, mesmo não dizendo obrigada. 

Eles sorriem e são amigos. Conversam quando 

confiam.  E se for em outro hospital é tudo 

igual. 

10 – não vejo diferença 

 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

R Atender os pacientes aqui é o mesmo que em 

outro hospital, principalmente nas internações. 

No ambulatório é como se fosse em outro 

hospital, não muda nada. As crianças no 

centrinho que parecer ser diferente, as que estão 

com as mães é igual a outro lugar de 

internação. O que muda são as que ficam 

sozinhas, elas são tristes, precisam de colo, de 

carinho de atenção.   As vezes a gente fica com 

algumas por bastante tempo no colo, isso 

quando da tempo e não tem nenhum doente, 

com febre, mas todas entendem que alguém 

10 – não vejo diferença 

 



 

esta doente e ficam esperando e se da tempo a 

gente da colo. Ou elas vão dormir depois da 

mamadeira da noite. 

S Cuidar de pacientes aqui na missão é igual em 

todos os lugares, não muda nada, só tem que 

prestar atenção na língua e como faz tempo que 

estou aqui fica fácil. 

10 – não vejo diferença 

 

T  Eu aqui no hospital da missão acho tudo 

normal, faz muito tempo que estou aqui na 

enfermagem e para mim tudo é normal. Não 

vejo diferença. Mas como eu trabalhei bem 

pouco fora daqui da missão só posso comparar 

com um ano de trabalho fora no qual nem era 

registrada era como um serviço voluntário e 

nem conto com trabalho era como uma missão, 

um chamado de Deus.  

 

 

10 – não vejo diferença 

 

8- religião 

U Cuidar de pacientes indigenas é igual os outros 

pacientes. É gratificante ser da enfermagem 

aqui na missão. Eu levo muito a serio meu 

trabalho e cuidar de indigenas é mais ainda, 

eles são vulneráveis e necessitam de atenção 

especial e de acompanhamento quando tem que 

ser atendido em outro hospital. 

10 – não vejo diferença 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

V Faz muito tempo que trabalho aqui e para mim 

é tudo normal. Eu tenho amigas em outros 

hospitais e ela me falam que aqui é tranquilo, 

mas tem medo de vir trabalhar aqui pois é 

escuro, fica em estrada de chão, e quando tem 

violência na aldeia aqui é o primeiro lugar e 

geralmente os pacientes vem nervosos aqui e 

tem a família, por isso dizem ter medo. Eu 

gosto do que faço aqui, me sinto muito útil e 

tudo que tenho veio do trabalho aqui na missão. 

10 – não vejo diferença 

 

4- preconceito com 

indígena 

X  Fazer enfermagem aqui na missão é 

gratificante, a unica dificuldade é a língua, a 

comunicação, que estou aprendendo cada dia 

mais. E tem colegas aqui que são indigenas e 

não falam a língua e tem os problemas que 

todos tem para aplicar medicação, e cuidados 

especiais. 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

1 técnicas tem que ser 

feitas 

 

Z Cuidar de indígenas em um lugar que é mais 

próximo da casa deles e ter resolutividade 

gratifica, claro que as responsabilidades são 

11 eu gosto daqui 

1 técnicas tem que ser 

feitas 



 

grandes em ter uma equipe que faça tudo 

correto, principalmente as medicações e 

curativos, pois é uma atenção redobrada em 

tudo. O que muda aqui: é a ambiência, um lugar 

como e próxima a residência e patrícios.   

13 ambiência 

W É cuidar igual em todo lugar, esta tudo certo 

nas técnicas e atividades. So tem que dar 

atenção no falar com os índios, prestar atenção 

no que eles falam.  É o que faço desde que 

formei, e para mim é tudo certo e normal, não 

vejo dificuldades, antes era problema a língua, 

mas agora depois de tanto tempo esta tudo certo 

aqui. Não troco por lugar nenhum. 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

1 técnicas tem que ser 

feitas 

 

Y Eu acho muito bom cuidar de quem precisa e 

ainda mais com os indígenas, pois estão 

classificados como vulneráveis e especiais, são 

incompreendidos pela língua, pois muitos se 

expressam melhor no guarani e a maioria das 

pessoas eu não entende ou muito pouco o que 

dificulta sempre um cuidar adequado. Mas 

geralmente eles entendem quando não podem 

ficar aqui na missão e tem que ser 

encaminhados, geralmente tem acompanhantes 

e com isso se sentem mais seguros e atendidos 

pelos não indígenas em outros hospitais. 

3- Dificuldade de 

comunicação lingüística 

 

 

 

IAD 2 

IDEIA 

CENTRAL 

 N  

1 Tecnicas que tem que ser feitas 9  

2 Medo de sofrer, não entender a hospitalização 3 X  

3 Dificuldades de comunicação linguística 13  

4 Preconceito com indígena 3 X 

5 Condições de vida dificil 1 X 

6 Pouco conhecimento dos direitos 1 X 



 

7 Dois tipos de cuidados: Hospitalar e residência 1 X 

8 Religiosidade  2 X 

9 Menos rigidez na internação social 1 X 

10 Não tem diferença/ igual a outro hospital geral 10  

11 Gostar de trabalhar na missão 2 X 

12 Troca de informações importantes 4  

13 Conhecimento da cultura 6  

N -  numero de repetição dos discursos 

 

DSC 

 

ENTRE IDEIA CENTRAL DISCURSOS 

 

N= 9 

A/C/F/G/ 

L/N/O/P 

Z/ 

 

Técnicas que tem 

que ser feitas. 

As técnicas têm que ser feitas e vão ser feita aqui 

precisa ser feito pra poder cuidar das pessoas não tem 

como não fazer.  Os cuidados na atenção do paciente, 

sinais vitais, medicação, na hidratação, é 

fundamental.Aqui no hospital, ver se os sinais vitais 

alterados. ver se ele tem temperatura alta, pois isso pode 

piorar as doenças. Precisa ter atenção quando vai fazer 

algo especial como um curativo. Se for uma medicação 

tem que ter muito cuidado. , tem que fazer as técnicas e 

não deixar de fazer nada.faz o cuidado com algum 

paciente especial, principalmente os acamados que são 

dependentes de tudo na enfermagem, pois raramente 

fica algum familiar. Tem que ter muita atenção, pois 

alguns fogem e outros falam em suicídio. Por isso tem 

que ter atenção dobrada aqui.As técnica aplicadas são 

todas iguais. As gestantes são do mesmo jeito. aqui na 

missão é igual todo o hospital. Tem tudo que um outro 

hospital tem. Aqui na missão é muito bom de trabalhar 

e é igual em todo tipo de hospital para tecnicas de 

enfermagem e cuidados básicos.responsabilidades são 

grandes em ter uma equipe que faça tudo correto, 

principalmente as medicações e curativos, pois é uma 

atenção redobrada em tudo. 



 

 

N=13 

B/F/H/I 

J/K/N/O/ 

Q/S/X/ 

W/Y 

 

 

 

Dificuldades de 

comunicação 

linguística 

Nosso cuidado aqui é difícil pelo fato da língua, o 

paciente tinha aquela dificuldade, no começo eu 

recorria a quem soubesse a língua, para saber da historia 

da criança e que ela tinha. Faz o cuidado especial., ver 

porque esta muito quieto, eles já falam pouco com 

quem não é patrício e devemos ficar atentos a isso, ter 

cuidados especial. explicarsempre tudo que você vai 

fazer. O que muda é a comunicação, como a gente fala 

com os pacientes. Tem que explicar sempre. Tem que 

ser gentil, educado que com isso você consegue tudo 

com os pacientes, mesmo que eles tenham dor por causa 

das doenças. Exemplo, quando você trata uma gestante 

com carinho elacolaborar  e conversar com você. Elas 

vem aqui no hospital para ter seu bebe e querem ficar 

aqui. Se sentem bem aqui na missão. Mas as índias não 

são de gritar no trabalho de parto , elas ficam quietas e 

as vezes fica difícil pois tem casos que precisa ser 

encaminhada. E tudo aqui é o jeito de falar e atender. 

Não só o paciente , mas a família que vem junto. cuidar 

dos pacientes indígenas é fácil, eu aprendi a língua e 

acho que por isso fica fácil. Cuidar do paciente aqui no 

hospital é muita atenção, precisa escutar mais do que 

falar. Eles precisam ser escutados.Os pacientes daqui da 

missão são muito fácil de cuidar, éser educado, explicar,  

fazer o necessário. E ter paciência para entender o que 

eles te falam. É melhor quando sabe a língua.Mas os 

indígenas precisam de atenção, de ser escutados, pois 

ainda tem o problema da língua que nem toda equipe 

fala.Respeitar eles em sua língua é fundamental, e abre 

caminhos de comunicação e você consegue fazer tudo 

que é necessário. Conversam quando confiam.igual em 

todos os lugares, não muda nada, só tem que prestar 

atenção na língua e como faz tempo que estou aqui fica 

fácil., a unica dificuldade é a língua, a comunicação, 

que estou aprendendo cada dia mais. E tem colegas aqui 

que são indigenas e não falam a língua e tem os 

problemas que todos tem para aplicar medicação, e 

cuidados especiais.So tem que dar atenção no falar com 

os índios, prestar atenção no que eles falam.So tem que 

dar atenção no falar com os índios, prestar atenção no 

que eles falam. 

 Não tem 

diferença/ igual a 

Eu não vejo diferença nos pacientes, todos são iguais, as 

vezes aqui tem paciente não indigenas também, pois 



 

N=10 

E/G/H/M/ 

Q/R/S/T 

V/W 

 

outro hospital 

geral 

muitas pessoas daqui de perto preferem ser atendidas 

aqui. Eu não vejo diferença, tem que ter a mesma 

atenção, mesmo cuidado, não tem diferença. Fazer 

cuidados aqui no hospital da missão é como em outro 

lugar, as técnicas, a medicação, os curativos tudo é 

igual.Aqui no hospital da missão devemos ter muitos 

cuidados, os pacientes são como todos, os cuidados e 

técnicas de são iguais.  E se for em outro hospital é tudo 

igual.Atender os pacientes aqui é o mesmo que em 

outro hospital, principalmente nas internações. No 

ambulatório é como se fosse em outro hospital, não 

muda nada.é igual a outro lugar de internação. Cuidar 

de pacientes aqui na missão é igual em todos os lugares, 

não muda nada. Eu aqui no hospital da missão acho 

tudo normal, faz muito tempo que estou aqui na 

enfermagem e para mim tudo é normal. Não vejo 

diferença.Faz muito tempo que trabalho aqui e para 

mim é tudo normal. É cuidar igual em todo lugar, esta 

tudo certo nas técnicas e atividades.  

 

N=4 

J/L/O/ P/ 

 

Troca de 

informações 

importantes 

Você tem que mostrar que sabe o que esta fazendo, pois 

muitos deles estudam também e sabem perfeitamente 

entender quando não explicam, eles olham na internet.A 

equipe de enfermagem daqui é muito boa, eu gosto de 

todo os colegas, a gente se da bem, troca informações e 

como se faz o cuidado com algum paciente especial. O 

que muda são os pacientes, a clientela daqui é especial, 

tem outra cultura e outra maneira de entender a 

doença.O que muda é o tipo de lugar. Assim as vezes 

tem cachorros por aqui, o que não se ve nos outros 

lugares. La fora no pátio tem desde carros, motos e 

carroças. Tudo depende de qual aldeia vem o indígena. 

Aqui é referencia para ele. E para quem mora aqui 

perto. Exemplo fica bem longe para alguém ir  no 

antigo pam, ou hospital da vida ou na upa agora. É do 

outro lado da cidade e aqui ele é atendido com atenção e 

se for o caso a gente encaminha para os outros 

hospitais. 

 N=4 

Q/Z/W/Y 

 

Conhecimento da 

cultura 

Cuidar de indigenas é gratificante. É bom, eu gosto de 

trabalha aqui na enfermagem, me sinto realizada. Os 

pacientes aqui são bons, reconhecem, mesmo não 

dizendo obrigada. Eles sorriem e são amigos. 

Conversam quando confiam.Cuidar de indígenas em um 



 

lugar que é mais próximo da casa deles e ter 

resolutividade gratifica. antes era problema a língua, 

mas agora depois de tanto tempo esta tudo certo aqui. 

Não troco por lugar nenhum. Eu acho muito bom cuidar 

de quem precisa e ainda mais com os indígenas, pois 

estão classificados como vulneráveis e especiais. Mas 

geralmente eles entendem quando não podem ficar aqui 

na missão e tem que ser encaminhados, geralmente tem 

acompanhantes e com isso se sentem mais seguros e 

atendidos pelos não indígenas em outros hospitais. 

 



 

PERGUNTA: Quais atividades diárias necessitam de mais cuidados no hospital? 

IAD 1 

  

Entre  Transcrição  / Expressão chave Ideia central 

A Aqui o paciente precisa de tudo, tem que 

explicar tudo que vai ser feito. Quem mais 

precisa de cuidados aqui no hospital são os 

pacientes que estão na cama eles precisam de 

ajuda pra tudo precisa pra banho precisa pra 

comer precisa pra conversar precisa tirar do 

leito é muito importante o sol para ele. 

1- Paciente precisa de 

tudo/ paciente acamado  

8 comunicação 

B Penso que são os idosos, que ficam sem 

acompanhantes, e a equipe é a responsável, 

determinados cuidados deveriam ser de mais 

qualidade, bem melhor, um funcionário com 15 

pacientes no setor é difícil. e com as crianças no 

centrinho que ficam meio abandonadas, as 

gestantes e crianças aqui no hospital sempre tem 

quem fica com elas. Mesmo os adultos, pois 

eles caminham, e falam o que sentem.   

Outracoisa é conseguir pessoas para trabalhar 

aqui é mais dificil, ficam pouco, se sentem mal, 

pois tem rotina e a língua as vezes trava um 

pouco as pessoas, mas quem quer fica e não sai 

mais, depende muito de cada pessoa. As 

dificuldades tem em todos lugares. 

2- Idosos sem 

acompanhantes 

 

3- Dificuldade de 

pessoas para trabalhar 

 

 

8 comunicação 

C  Eu tenho que cuidar mais as crianças do que os 

outros paciente, com a criança é mais rápido 

para ela ficar mal. A gente sente resistência com 

os pais, não querem acesso venoso, são 

resistentes ao que as vezes é muito necessário, 

isso depende a vida da criança e do paciente 

geral. Mais ainda no ambulatório. 

5 cuidar de crianças 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

D  Primeiro de tudo acho que abordagem inicial, 

os sucessos da terapía e continuidade de 

tratamento estatudo nessa abordagem inicial. 

Tem que ter jeito de conversar com so paciente, 

complementar os modos de tratamento e cura. 

Ex: outro dia tinha um pai que queria um 

rezador, e fomos atrás e conseguimos trazer o 

rezador aqui necessita de atenção e cuidado 

cultural. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

8 comunicação 

E Aqui no hospital o que tem que ter mais atenção 

é a higiene, num todo, é mais difícil eles 

associar cura e tratamento com higiene, muitos 

pensam que so vem aqui tomar medicação e que 

não precisa de banho, trocar de roupa,. Limpar a 

cama, fazer curativo todos os dias ou mais que 

7 mais  atenção com 

higiene 



 

uma vez ao dia. Isso merece mais cuidado para 

o tratamento ser mais eficaz. 

F  Não se tem aqueles serviços repetidos, são 

pacientes diferentes com hipertensão diabetes e 

outras, e com isso cuidar mais. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

 

G Tem que ter mais atenção com as crianças 

sozinhas, sem as mães, é um cuidado dobrado. 

Aqui no centrinho fica mais criança sozinha. As 

crianças sem mae ficam como se fosse família. 

Seria bom se tivesse uma família que realmente 

se interessasse. Aqui precisa de tudo, banho, 

comida, carinho. E quando fica com a ame e 

quando fica sem a mãe, maioria das mães 

cuidam menos. Parece que não tem muito amor. 

Duas que ficaram sem as mãe s e hoje estão 

melhores do que sem as mães, ouse pela criação 

ou etnia, parece que as mães não se importam 

tanto. eu sei que minha ajuda é importante. 

5 cuidar de crianças 

 

H Aqui tudo precisa de atenção, é igual como 

qualquer hospital.  Não tem lugar mais ou 

menos é tudo igual, tudo precisa de 

responsabilidade. As atividades que se faz aqui 

na missão são igual a todos os hospitais, o que 

exige mais é medicação, curativos, cuidar do 

acamados. 

1- Paciente precisa de 

tudo/ paciente acamado  

 

I De tudo que tem para fazer aqui o que precisa 

mais cuidado é com ambulatório, pois o 

paciente vem de fora e sempre quer ser atendido 

rápido. Os que estão internados a gente 

conversa, explica os procedimentos, as tecnicas 

e tudo da certo. Eles sabem que precisam ficar 

aqui e tem que tomar medicação e outros 

exames. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

 

J As atividades que necessitam de mais cuidados 

são com as gestantes e com as crianças. Os 

adultos falam o que estão sentindo. As crianças 

ainda não falam e a gente depende de mais 

observação de conversar com a mãe. E com as 

gestantes porque elas ficam mais caladas, 

sentem as dores de parto sem falar, so ficam 

quietas e esperam chegar a hora do bebe  

nascer. 

5 cuidar de crianças 

8 comunicação 

K O que mais exige? São ouvir os pacientes, ter 

atenção com eles, por causa da língua. 

8 comunicação 

L A observação de sinais vitais, medicação, 

curativos, e no ambulatório quando vem criança 

com a febre. E com hidratação. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

 

M O que mais precisa de atenção? É o inicio de 

quando o paciente chega aqui na missão. Ele 

sempre vem com medo de ficar aqui internado. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

 



 

E o que a gente faz na chegada dele marca todo 

o tratamento. A atenção com explicar o que vai 

ser feito. E fazer as tecnicas corretas. Não ter 

medo de conversar, mostrar segurança nos 

procedimentos. 

N A abordagem inicial é tudo para a população 

indígena, o acolhimento é importante. Explicar 

os procedimentos, o porque as vezes precisa 

esperar o efeito da medicação par depois ir para 

casa, principalmente com crianças. Explico: 

quando chega uma criança aqui com febre ela 

so é liberada depois de baixar a febre e a mãe 

saber como se faz para baixar a febre. E se ela 

vai embora o que tem que cuidar na criança em 

casa, caso fique pior. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

 

O Aqui tudo é importante, nada é mais ou menos. 

Tudo tem que ter atenção e cuidado, estamos 

mexendo com a saúde das pessoas. 

1- Paciente precisa de 

tudo/ paciente acamado  

 

P A medicação aqui no centrinho é de cuidado, a 

alimentação das crianças, dar carinho e atenção. 

No hospital lá em baixo euacho que o 

ambulatório é o que mais exige atenção e 

cudiado, é a chegada do paciente. Sempre tem 

ansiedade e medo, a enfermagem que faz os que 

precisa primeiro. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

5 cuidar de crianças 

 

Q  Em todo o hospital tem suas peculiaridades, 

suas observações especificas. Porem a chegada 

do paciente exige um pouco mais de atenção 

pela observação dos sinais vitais e a historia da 

doença, buscar as informações gerais muitas 

vezes muda totalmente o quadro e a necessidade 

de tratamento. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

 

R A recepção do paciente no serviço de 

ambulatório é o que faz determinar a qualidade 

do tratamento dele, nem todo paciente que vem 

aqui fica internado, muitos vem somente para 

consulta, não tem o diferencial de outros lugares 

de atenção a saúde. com os pacientes internados 

as crianças e gestantes exigem um pouco mais 

de observação. Conversar com as mães. 

6 abordagem inicial no 

ambulatório 

8 comunicação 

S  Em todas as atividades a atenção é necessária, 

porem no sinais vitais, medicação e curativos 

com so adultos internados é onde a gente fica 

sabendo o que realmente eles sentem.  Um 

pouco importante é a comunicação, nesse fator 

que tudo se estabelece com indigenas. 

8 comunicação 

T Todas as atividades são importantes, não tem o 

que seja mais, as vezes uma palavras, uma 

historia pequena, muda o tratamento do 

paciente. Saber escutar é fundamental na 

8 comunicação 



 

enfermagem. Os sinais que o paciente indica 

são feitos nos diálogos. Ai esta o que requer 

mais cuidado. 

U Atender os pacientes indígenas é igual a todos, 

as técnicas são as mesmas, o que muda é a 

conversa. o modo de você aproximar deles. Não 

esperar obrigado, simplesmente faça sua parte e 

eles retribuem com sorrisos e educação. Eles 

reconhecem quando vc ajuda, pois vem em 

busca se ser você para tender eles. 

8 comunicação 

V Pessoalmente creio que seja a comunicação que 

exige amis cuidado pela diferença da língua. 

Depois que aprendi um pouco dda língua tudo 

ficou mais fácil. 

8 comunicação 

X Em tudo que se faz aqui é igual em todos os 

lugares, foi o que aprendi nos estágios da 

escola. O que muda é como falar com o 

paciente, mesmo que não seja indígena, como 

vc fala com ele, mostra como vai ser o 

tratamento. E com as crianças do centrinho é 

mais cuidado. São crianças que precisam de 

carinho. De colo de mãe. 

8 comunicação 

5 cuidar de crianças 

 

Z Não vejo diferenças, os procedimentos não são 

diferentes, o que merece atenção dobrada é nas 

historias, parra ser entendida e fazer o melhor. 

Pois muitas vezes as historias não tem a ver 

como quadro geral que encontramos. Exemplo: 

quando vem uma criança com febre e a mãe não 

deixa tirar a roupa, a atenção e cuidado tem que 

ser maior, pois pode ser uma situação grave ate 

de violência, como já teve aqui. Um estupro de 

uma criança de 3 anos e a mãe queria atender, 

porem a família veio junto e não deixava tirar a 

roupa da criança. Nessa caso internamos e nos 

dias seguintes foi possível atender a criança 

depois que a mãe percebeu que não haveria 

intervenção inicial na família. Pois ela não 

entendia como violência grave o que houve. 

 

1- Paciente precisa de 

tudo/ paciente acamado  

 

W Os cuidado com maior atenção aqui são com os 

pacientes de longo tempo de internação, seja os 

adultos ou as crianças, pois as vezes a 

enfermagem parece que acostuma com esses 

pacientes e deix de ter uma atenção especial. 

Demora um pouco a perceber a importância de 

escutar os adultos e idosos e acarinhar a criança. 

1- Paciente precisa de 

tudo/ paciente acamado  

 

Y De tudo que se faz aqui nada desmerece o 

cuidado e atenção, sem especificar esse ou 

aquele cuidado. Mas a comunicação é 

fundamental no cuidado com pacientes 

indigenas. Nesse fato reside o cuidado. E como 

1- Paciente precisa de 

tudo/ paciente acamado  

 



 

vai ser o seguimento de seu tratamento seja 

internado ou não. Outro ponto importante é 

quando necessita de encaminhamento. Pois 

como o quadro de enfermagem é pequeno, e 

tem que ser acompanhado. Nisso as vezes é a 

maior dificuldade. 

 

IAD 2 

IDEIA 

CENTRAL 

 N  

1 Paciente precisa de tudo/ acamado 8  

2 Idosos sem acompanhante 1 X 

3 Conseguir pessoas para trabalhar na missão 1 X 

4 Cuidar mais as crianças 6  

5 Mais cuidado é no ambulatório e abordagem inicial 9  

6 Mais atenção e higiene 1 X 

7 Igual e todos os hospitais 3 X 

8 Dialogar com os pacientes 12  

9 Cuidados com as gestantes 2 X 

N – numero de repetições dos discursos 

 

DSC 

 

ENTRE IDEIA 

CENTRAL 

DISCURSOS 

 

 

N=8 

 

A/G/J/P/ 

U/X/Y/W 

 

Paciente 

precisa de 

tudo/ acamado 

Aqui o paciente precisa de tudo, tem que explicar tudo 

que vai ser feito. Quem mais precisa de cuidados aqui no 

hospital são os pacientes que estão na cama eles 

precisam de ajuda pra tudo precisa pra banho precisa pra 

comer precisa pra conversar precisa tirar do leito é muito 

importante o sol para ele.Aqui precisa de tudo, banho, 

comida, carinho.Aqui tudo precisa de atenção, é igual 

como qualquer hospital.  Não tem lugar mais ou menos é 

tudo igual, tudo precisa de responsabilidade. As 

atividades que se faz aqui na missão são igual a todos os 

hospitais, o que exige mais é medicação, curativos, 

cuidar do acamados.Aqui tudo é importante, nada é mais 

ou menos. Tudo tem que ter atenção e cuidado, estamos 

mexendo com a saúde das pessoas.Atender os pacientes 

indígenas é igual a todos, as técnicas são as mesmas. Os 

cuidado com maior atenção aqui são com os pacientes de 

longo tempo de internação, seja os adultos ou as 

crianças. As crianças ainda não falam e a gente depende 

de mais observação. A medicação aqui no centrinho é de 



 

cuidado, a alimentação das crianças, dar carinho e 

atenção.Atender os pacientes indígenas é igual a todos, 

as técnicas são as mesmas. Em tudo que se faz aqui é 

igual em todos os lugares, foi o que aprendi nos estágios 

da escola. Não vejo diferenças, os procedimentos não 

são diferentes. Os cuidado com maior atenção aqui são 

com os pacientes de longo tempo de internação, seja os 

adultos ou as crianças, pois as vezes a enfermagem 

parece que acostuma com esses pacientes e deixa de ter 

uma atenção especial.De tudo que se faz aqui nada 

desmerece o cuidado e atenção, sem especificar esse ou 

aquele cuidado. Outro ponto importante é quando 

necessita de encaminhamento. Pois como o quadro de 

enfermagem é pequeno, e tem que ser acompanhado. 

Nisso as vezes é a maior dificuldade. 

 

 

N=6 

 

C/G/J/P/ 

X/W 

 

Cuidar mais as 

crianças 

Eu tenho que cuidar mais as crianças do que os outros 

paciente, com a criança é mais rápido para ela ficar 

mal.Tem que ter mais atenção com as crianças sozinhas, 

sem as mães, é um cuidado dobrado. Aqui no centrinho 

fica mais criança sozinha. As crianças sem mae ficam 

como se fosse família. Seria bom se tivesse uma família 

que realmente se interessasse. Aqui precisa de tudo, 

banho, comida, carinho. E quando fica com a ame e 

quando fica sem a mãe, maioria das mães cuidam 

menos. Parece que não tem muito amor. Duas que 

ficaram sem as mãe s e hoje estão melhores do que sem 

as mães, ouse pela criação ou etnia, parece que as mães 

não se importam tanto. eu sei que minha ajuda é 

importante.As atividades que necessitam de mais 

cuidados são com ascom as crianças. As crianças ainda 

não falam e a gente depende de mais observação de 

conversar com a mãe. medicação aqui no centrinho é de 

cuidado, a alimentação das crianças, dar carinho e 

atenção. No hospital lá em baixo euacho que o 

ambulatório é o que mais exige atenção e cuidado, é a 

chegada do paciente. Sempre tem ansiedade e medo, a 

enfermagem que faz os que precisa primeiro.E com as 

crianças do centrinho é mais cuidado. São crianças que 

precisam de carinho. De colo de mãe. Acarinhar as 

crianças. 

 

N= 9 

C/F/I/L/M 

/N/P/Q/R/ 

 

Mais cuidado é 

no ambulatório 

e abordagem 

inicial 

Mais ainda no ambulatório. Não se tem aqueles serviços 

repetidos, são pacientes diferentes com hipertensão 

diabetes e outras, e com isso cuidar mais. De tudo que 

tem para fazer aqui o que precisa mais cuidado é com 

ambulatório, pois o paciente vem de fora e sempre quer 

ser atendido rápido. A observação de sinais vitais, 

medicação, curativos, e no ambulatório quando vem 

criança com a febre. E com hidratação.O que mais 

precisa de atenção? É o inicio de quando o paciente 



 

chega aqui na missão. Ele sempre vem com medo de 

ficar aqui internado. E o que a gente faz na chegada dele 

marca todo o tratamento. A abordagem inicial é tudo 

para a população indígena, o acolhimento é 

importante.eu  acho que o ambulatório é o que mais 

exige atenção e cuidado, é a chegada do paciente. 

Sempre tem ansiedade e medo, a enfermagem que faz os 

que precisa primeiro. Porem a chegada do paciente exige 

um pouco mais de atenção pela observação dos sinais 

vitais e a historia da doença, buscar as informações 

gerais muitas vezes muda totalmente o quadro e a 

necessidade de tratamento.A recepção do paciente no 

serviço de ambulatório é o que vai determinar a 

qualidade do tratamento dele.  

 

 

 N= 12 

A/B/D/I/K/ 

M/R/S/T/ 

U/V/X/  

Dialogar com 

pacientes/ 

comunicação 

interativa 

precisa pra conversar. a língua as vezes trava um pouco 

as pessoas, mas quem quer fica e não sai mais, depende 

muito de cada pessoa. Tem que ter jeito de conversar 

com so paciente, complementar os modos de tratamento 

e cura. Os que estão internados a gente conversa, explica 

os procedimentos, as tecnicas e tudo da certo. São ouvir 

os pacientes, ter atenção com eles, por causa da língua. . 

Porem a chegada do paciente exige um pouco mais de 

atenção pela observação dos sinais vitais e a historia da 

doença, buscar as informações gerais muitas vezes muda 

totalmente o quadro e a necessidade de tratamento. A 

recepção do paciente no serviço de ambulatório é o que 

vai determinar a qualidade do tratamento dele. 

Conversar com as mães. Um pouco importante é a 

comunicação, nesse fator que tudo se estabelece com 

indigenas. Saber escutar é fundamental na enfermagem. 

Os sinais que o paciente indica são feitos nos diálogos. 

Ai esta o que requer mais cuidado. o que muda é a 

conversa. o modo de você aproximar deles. 

Pessoalmente creio que seja a comunicação que exige 

amis cuidado pela diferença da língua. Depois que 

aprendi um pouco da língua tudo ficou mais fácil. O que 

muda é como falar com o paciente, mesmo que não seja 

indígena, como vc fala com ele, mostra como vai ser o 

tratamento. 

 

 



 

PERGUNTA: Como você entende sua participação nos cuidados com indígenas? 

IAD 1 

  

Entrevis 

tados 

 Transcrição / Expressões chaves 

 

Ideia central 

A a minha participação é importante porque eu 

converso com ele eu entendo tudo que ele 

fala pra mim e isso faz com que os cuidados 

fiquem bons. 

Eu acho muito importante eu cuidar dos 

pacientesporque eu sou homem e os homens 

deixam eufazer o que precisa eles não gostam 

das mulheres que vêm pegar eles tocar eles. 

 

1 importância pela 

comunicação 

 

 

 

2 gênero 

 

B Sou uma pessoa preocupada, eu fico atenta 

em tudo, muitas vezes as mães e família não 

contam tudo. E eu fico sempre cuidando. Os 

casos são específicos, e com indígenas é mais 

complicado pois se eles não confiam em 

você, não vai aceitar e deixar vc fazer os 

cuidados. Nisso que esta diferençade cuidar 

dos índios. 

3 não confiam 

 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

C Eu acho que tanto há uma melhoria no meu 

aprendizado, no que eu posso ajudaria a elas. 

Eu falar a língua ajuda muito, pois as vezes a 

colega que não fala a língua diz tudo certo, 

mas elas n]ao aceitam, eu explico a 

necessidade, e as vezes fica muito pior 

quando a mãe e família não aceita e colabora. 

Melhora muito eu cuidar do que quem não 

fala a língua. 

1 importância pela 

comunicação 

 

3 não confiam 

 

D Enquanto responsabilidade de serviço, 

orientação de equipe, cuidar as divergências, 

apesar de que aqui a relação da enfermagem 

com os paciente é bem tranquilo fato de 

termo uma equipe de enfermagem que agora 

começou a mudar e ser mais indigenas isso de 

certa maneira facilita a relação de cuidados. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 

1 importância pela 

comunicação 

 

E Tem que ter a participação de todos, eu tento 

sempre conversar e com isso mudar o tempo 

que ele fica aqui.  Para eu aprender a 

secuidar. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 

F Ver o que se pode melhorar ate receber alta, 

cuidar para não voltar mais, e que fiquem 

bem em suas casa. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 

G Eu so trabalho de noite. A dificuldade é a 

segurança. Aqui no centrinho. É muito escuro 

e o guarda so vem se a gente chamar. 

5 segurança 



 

H Todo o trabalho de enfermagem é importante, 

não tem essa ou aquela atividade menos. É 

tudo valido, desde que seja feito com 

responsabilidade. Faz muito tempo que estou 

aqui na missão,e o que eu faço é por eu gostar 

e os pacientes sabem disso. Eu conheço 

muitos deles. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 

I A minha participação?  Eu penso que é 

importante, poiseles confiam no que a gente 

faz e aceitam os tratamentos. Sabem que 

queremos o melhor para o tratamento e saúde 

deles. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 

J Penso que o que eu faço aqui tem um 

significado especial, um merecimentos para 

cuidar desses pacientes, eu entendo o que eles 

falam e posso com a educação em saúde 

modificar alguns pontos que são relevantes 

no seu cuidados em casa com a saúde. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 1 importância pela 

comunicação 

K Eu acho que sou importante, pois como já faz 

muitos anos que estou aqui e gosto do que 

faço eles entendem que podem confiar em 

mim. Pois isso eu sei que mudo as vezes 

cosias no cuidados deles em casa com saúde e 

com medicação. Já teve varias vezes que as 

mãe depois do tratamento vieram em mostrar 

a criança, que ficou curada, que foi elas que 

salvaram o filho da morte. E que elas fazem o 

que ensinamos, principalmente em cuidar a 

higiene da casa e cozinha delas. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 1 importância pela 

comunicação 

L Percebo que minhas atitudes de cuidados são 

sempre observadas e avaliadas pelos 

pacientes, como em todos os lugares e isso 

muda ate minha vida aqui dentro, me da 

muito amis responsabilidade no cuidado com 

todos eles. Mesmo que as vezes não seja com 

o paciente, pois vem uma familiar visitar e a 

gente observa que ele esta com problemas de 

saúde e encaminha na consulta e previne 

muitas vezes uma crise de hipertensão como 

já aconteceu comigo aqui dentro do hospital. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

  

M Em tudo que se faz aqui na missão tem sua 

importância, a credibilidade do paciente esta 

nas nossas ações e atitudes. Em como eu me 

posiciono frente a equipe, frente a outros 

profissionais de saúde, e como me relaciono 

com quem vem de fora em busca de consultas 

medicas ou outros procedimentos. 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 1 importância pela 

comunicação 

N Estar aqui na missão é um aprendizado diário, 

um aprimoramento nas observações de 

pessoas que necessitam mais do que somente 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 



 

procedimentos e técnicas. Precisamos estar 

atentos a esse modo de ensinar saúde e 

aprender cuidados com populações especiais. 

A comunicação é fator decisivo nos cuidados. 

 1 importância pela 

comunicação 

O Eu estar aqui no hospital da missão é por eu 

sentir um chamado missionário, eu faço com 

muito cuidado e respeito a eles. Acho que 

isso muda radicalmente meu trabalho aqui 

dentro. Nisso esta a minha participação. Não 

falo de religião a eles, cada uma tem sua 

religião e suas crenças, e essa é como entendo 

minha vida aqui dentro da missão. 

 

 6 chamado missionário 

P É importante porque que estudei enfermagem 

par vir cuidar do meu povo, da minha gente, 

que precisa de que atenção e que entendam o 

que eles falam, a língua é necessária para 

fazer educação em saúde aqui na missão e em 

outros lugares que so indígenas vão também 

Eu faço com muito gosto estar aqui, cuidar 

dos meus patrícios. Por isso é bom eu ser da 

enfermagem.. 

1 importância pela 

comunicação 

Q Minha participação? Eu acho que é 

importante, pois eu falo a língua deles e isso 

ajuda no tratamento. Eu sou do povo guarani 

e sie como pensam sobre saúde. por isso é 

que estou aqui. 

1 importância pela 

comunicação 

R Desde que me formei vim trabalha aqui, eu 

não me vejo em outro hospital, já vieram me 

convidar de outros lugares, mas eu não saio 

daqui, já tenho amor por esse lugar, pelos 

índios e sei que posso mudar e ajudar eles. 

6 chamado missionário 

S Eu gosto daqui, fiz o curso técnico para vir 

trabalhar aqui. Eu vejo que tenho uma missão 

com meu povo, que sofre com discriminação 

na saúde, e aqui eu posso ajudar mais. 

6 chamado missionário 

T Eu vim trabalhar aqui para cuidar do meu 

povo, meus patricios e sei que posso ajudar 

muito eles, e eles me escutam quando falo em 

saúde e oque tem que ser feito para melhorar 

logo. 

6 chamado missionário 

U Eu acho que sou importante, pois falo a 

língua e quero estudar mais pra ajudar mais. 

1 importância pela 

comunicação 

V O processo de entender essa população e as 

questões de cultura faz com que meu trabalho 

tenha significado nos cuidados. Na orientação 

da equipe, e mesmo ate dos  médicos que 

vem trabalhar aqui, seja na residência ou 

como missionário. A língua ainda é fator que 

dificulta as vezes quando o paciente, família 

não entende o que os não indígenas explicam, 

1 importância pela 

comunicação 

 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 



 

e ai entra meu trabalho pois eu falo um pouco 

da língua, isso quebra aas divergências. 

X Todo o trabalho tem um significado, eu aqui 

na missão vim para ajudar um povo sofrido, 

que tem muitas necessidades básicas em suas 

casa, desde  água, alimentação, e condições 

de saneamento, no curso técnico aprendemos 

muitos sobre condições de vida e aqui é um 

lugar mais difícil, por isso creio que faço uma 

diferença. 

1 importância pela 

comunicação 

 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 

Z Eu gosto do que faço e respeito muito so 

pacientes, por isso tem valor meu trabalho 

aqui na missão. 

1 importância pela 

comunicação 

 

W Confiar no que faço em cuidados e tenho 

segurança, mas se preciso pergunto para as 

enfermeiras. Sei que os pacientes me escutam 

e as vezes entendem o que falo sobre se 

cuidar na saúde em casa. Isso é bom para eles 

e me sinto recompensada. 

1 importância pela 

comunicação 

 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 

Y Eu gosto daqui da missão, eu ajudo os 

indígenas. Mesmo não sendo da etnia, eu 

entendo a língua e falo um pouco, isso é bom 

para eles, e eu mudo umpouco os cuidados. 

 

4 atenção em tudo 

/responsabilidade no 

serviço 

 

 

IAD 2 

IDEIA 

CENTRAL 

 N  

1 Importante pela comunicação 13  

2 Assistência por gênero 1 X 

3 Indígenas não tem confiança 2 X 

4 Responsabilidade com serviço/enfermagem 15  

5 Atenção com segurança 1 X 

6 Chamado missionário 3 x 

N- numero de repetição de Discursos 

 

DSC 

ENTREVIST

ADO 

IDEIA CENTRAL DISCURSO 

N= 13 

A/C/D/J/N/P/

Q/T/U/V/X/

Z/W 

 

Importante pela 

comunicação 

a minha participação é importante porque eu 

converso com ele eu entendo tudo que ele fala 

pra mim e isso faz com que os cuidados fiquem 

bons.Eu acho muito importante eu cuidar dos 

pacientes. Eu falar a língua ajuda muito, pois 

as vezes a colega que não fala a língua diz tudo 



 

certo, mas elas n]ao aceitam, eu explico a 

necessidade. Começo a mudar por ser uma 

equipe de enfermagem que agora tem mais 

indígenas que trabalham aqui.eu entendo oque 

eles falam e posso com a educação em saúde 

modificar alguns pontos que são relevantes no 

seu cuidados. A comunicação é fator decisivo 

nos cuidados. É importante porque que estudei 

enfermagem par vir cuidar do meu povo, da 

minha gente, que precisa de que atenção e que 

entendam o que eles falam, a língua é 

necessária para fazer educação em saúde aqui 

na missão e em outros lugares que so indígenas 

vão também Eu faço com muito gosto estar 

aqui, cuidar dos meus patrícios. Por isso é bom 

eu ser da enfermagem. Minha participação? Eu 

acho que é importante, pois eu falo a língua 

deles e isso ajuda no tratamento. Eu sou do 

povo guarani e sei como pensam sobre saúde. 

por isso é que estou aqui.eles me escutam 

quando falo em saúde e oque tem que ser feito 

para melhorar logo.Eu acho que sou 

importante, pois falo a língua e quero estudar 

mais pra ajudar mais.A língua ainda é fator que 

dificulta as vezes quando o paciente, família 

não entende o que os não indígenas explicam, e 

ai entra meu trabalho pois eu falo um pouco da 

língua, isso quebra as divergências. Sei que os 

pacientes me escutam e as vezes entendem o 

que falo sobre se cuidar na saúde em casa. 

N=15 

B/D/E/F/H/I/

J/K/L/M/N/V

/ 

X/W/Y 

Responsabilidade com 

serviço/enfermagem 

Sou uma pessoa preocupada, eu fico atenta em 

tudo, muitas vezes as mães e família não 

contam tudo. E eu fico sempre cuidando. 

Enquanto responsabilidade de serviço, 

orientação de equipe, cuidar as divergências, 

apesar de que aqui a relação da enfermagem 

com os paciente é bem tranquilo. eu tento 

sempre conversar e com isso mudar o tempo 

que ele fica aqui.Ver o que se pode melhorar 

ate receber alta, cuidar para não voltar mais. 

Todo o trabalho de enfermagem é importante, 

não tem essa ou aquela atividade menos. É 

tudo valido, desde que seja feito com 

responsabilidade.Eu penso que é importante, 

poiseles confiam no que a gente faz e aceitam 

os tratamentos.eu entendo oque eles falam e 

posso com a educação em saúde modificar 

alguns pontos que são relevantes no seu 

cuidados em casa com a saúde.Eu acho que sou 

importante, pois como já faz muitos anos que 



 

estou aqui e gosto do que faço eles entendem 

que podem confiar em mim.Percebo que 

minhas atitudes de cuidados são sempre 

observadas e avaliadas pelos pacientes, como 

em todos os lugares e isso muda ate minha vida 

aqui dentro, me da muito amis 

responsabilidade no cuidado com todos 

eles.Em tudo que se faz aqui na missão tem sua 

importância, a credibilidade do paciente esta 

nas nossas ações e atitudes.Estar aqui na 

missão é um aprendizado diário, um 

aprimoramento nas observações de pessoas que 

necessitam mais do que somente 

procedimentos e técnicas. Presamos estar 

atentos a esse modo de ensinar saúde e 

aprender cuidados com populações especiais. 

A comunicação é fator decisivo nos 

cuidados.O processo de entender essa 

população e as questões de cultura faz com que 

meu trabalho tenha significado nos cuidados. 

Todo o trabalho tem um significado, e uma 

grande responsabilidade. Confiar no que faço 

em cuidados e tenho segurança. Mesmo não 

sendo da etnia, eu entendo a língua e falo um 

pouco, isso é bom para eles, e eu mudo um 

pouco os cuidados. 

 



 

PERGUNTA: Quais as maiores dificuldades entre os turnos de trabalho e cuidados? 

 

IAD 1 

 

Entrevis 

tados 

 Transcrição / Expressões chaves Ideia central 

A eu quase não vejo dificuldades, tranquilo 

passar oplantão, às vezes é difícil porque os 

pacientes não aceitam alguns enfermeiros 

algum pessoal da enfermagem e aí eles não 

querem ser cuidados por eles mas entre os 

colegas não tem dificuldade é tudo tranquilo. 

1- Pouca  dificuldade/ 

Entre colegas não tem 

dificuldades 

2- Não  aceita a 

enfermagem 

B  Geralmente tem turmas mais dedicadas, e 

outras mais devagar, tem costumes de se 

acertar melhor com uns do eu com outros, 

tudo esta nos relacionamentos das pessoas. 

3 relacionamentos 

interpessoal 

C Noturno quando tem cuidados de 4 em 4 

horas, as mães ficam resistentes  ficam bravas 

mesmo. Hoje nos temos enfermeira e isso 

ajuda muito. E se agente insiste ela dizem no 

outro dia que na gente não fez, como se isso 

fosse fazer nós mudarmos de lugar ou deixar 

o emprego. No diurno é muita gente aqui no 

hospital e as vezes mudam de opinião com os 

cuidados e não aceitam mais os cuidados e 

entre os colegas é dificil ter coisas erradas, 

pois a gente resolve tudo na passagem de 

plantão.   

3 relacionamentos 

interpessoal 

 

Não  aceita a enfermagem 

 

4 paciente não aceitam a 

enfermagem 

D As vezes ficam a desejar a continuidade, os 

seguimento das ações dos cuidados que foram 

iniciados. Parece que tem que explicar mais 

vezes para ser compreendido as prescrições e 

sua necessidade de como foi iniciado. 

1- Pouca  dificuldade/ 

Entre colegas não 

tem dificuldades 

 

E  Eu vejo pouca coisa de dificuldade, eu ainda 

não trabalhei de noite, mas de manha tem 

mais atividades, precisa de banho, limpar 

leito, fazer medicação. Tem a visita do 

medico, as vezes tem exames, e eles precisam 

 5 dificuldade técnica/ 

conhecimentos  

 



 

ficar em jejum ate tira o sangue e eles ficam 

chateados, pensando que não se quer dar 

alimentos. Mas depois que tira o sangue ou 

faz exames a gente da em dobro, desde que a 

medica deixa né.  

1- Pouca  dificuldade/ 

Entre colegas não tem 

dificuldades 

 

 

 

F As vezes para preparar uma medicação. Mas é 

so nisso. Eu fico em duvida, será que assim 

que eu faço?. E dai eu vou atrás da enfermaria 

chefe e ela quem diz como se faz quando 

tenho duvida. 

 

5 dificuldade técnica/ 

conhecimentos 

G Aqui antes era ruim, pois sempre esqueciam 

de falar coisas importantes sobre os pacientes. 

Mas agora mudou e fica mais fácil de lembrar 

coisas de cada um deles. A gente fala perto da 

cama do paciente. 

1- Pouca  dificuldade/ 

Entre colegas não tem 

dificuldades 

 

H Eu vejo pouca coisa de dificuldade, é igual 

em todos os lugares. As vezes esquecem de 

escrever o relatório, dai eu sempre pego o 

prontuário e olho ainda com o colega junto. 

Eles já sabem que falo assim. Não que seja 

desconfiança, mas para ter a certeza dos 

tratamentos e principalmente das medicações. 

Já teve vezes que faltou medicação e o 

paciente não recebeu, dai veio depois tudo 

junto e eu não sabia o que fazer com a 

medicação.  

1- Pouca  dificuldade/ 

Entre colegas não tem 

dificuldades 

3 relacionamentos 

interpessoal 

I Nosso jeito de passar plantão esta bom, 

ninguém esquece quase nada, e tem o 

relatório que agora esta com mais informação. 

As vezes a dificuldade é de pouca gente e 

muitos pacientes, mas a gente escuta isso de 

outros hospitais também. 

 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

3 relacionamentos 

interpessoal 

 

J Aqui no centrinho a dificuldade é a escuridão. 

Eu acho que deveria ter mais luzes acessas 

6 segurança /guarda 



 

aqui, tem poucas s são fracas, eu as vezes 

tenho medo, já teve casos de ter que chamar o 

guarda logo no inicio de plantão pois tinha 

gente estranha perto do hospital escondido. E 

como aqui temos crianças pequenas eu tenho 

medo de roubo de criança e violência. Mas 

agora o guarda vem mais e depois da meia 

noite ele fica um bom tempo aqui. 

K Eu não vejo dificuldade. O que acho que 

precisa é uma ambulância permanente aqui no 

hospital, pois e tem casos graves, como já 

teve muitos, a gente tem que ficar esperando 

chegar um carro e as vezes a vida do paciente 

depende disso, temos pouco equipamentos 

aqui e a rapidez de transferir salva uma vida. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

7 ambulância no hospital 

L Eu acho que cada dia esta melhor, a 

dificuldade é em todo lugar com pessoal em 

quantidade suficiente, mas poucas pessoas 

querem vir trabalhara aqui na missão. Tem 

medo por ser com índios. Nos turnos de 

trabalho eu não vejo dificuldade, somos todos 

colegas e queremos o melhor para nosso 

paciente. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

M O que penso ser dificil é a escuridão aqui no 

centrinho e não ter um guarda direto aqui. Eu 

tenho medo as vezes de sair do posto de 

enfermagem e ter alguém escondido aqui. 

Ando sempre um uma lanterna e uso bastante. 

Se vejo algo estranho já ligo para o guarda e 

ele vem rápido, mesmo que as vezes não seja 

nada. Mas prevenir é importante.  A 

dificuldade no hospital la em baixo é o 

ambulatório. Eu não gosto muito, pois tem 

sempre a violência, e o medo de chegar 

alguém morrendo e eu não poder fazer quase 

nada para salvar. Mas entre os colegas de 

trabalho tudo certo, sempre nos ajudamos. 

6 segurança /guarda 

N Não vejo nada de diferente que em outros 

lugares, acho que tudo esta melhorando cada 

vez mais. Os colegas sempre se ajudam.  

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 



 

 

O Para mim não tem problemas, esta tudo bem , 

eu falo com os colegas e agente resolve tudo. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

P Uma mudança que houve aqui agora é a 

passagem de plantão no leito, isso é bom, pois 

o paciente confia mais e raramente se esquece 

algo sobre o paciente. Vejo isso como um 

avanço aqui na missão. E muito bom para a 

equipe pois certifica a responsabilidade nos 

cuidados. Caso ocorra divergências em 

relatórios os pacientes falam na hora, ou vão 

direto na coordenação e dizem o que tem de 

errado. Mas ocorreu uma única vez isso, e foi 

resolvido na hora com a funcionaria. A 

dificuldade estava na paciente que era 

analfabeta, porem ela observou a cor da 

medicação ( vermelho e branco) e o que foi 

dado ao paciente era azul, e por se tratar de 

medicação manipulada houve a troca de cor 

das capsulas. E a paciente veio falar. O que 

foi esclarecido e resolvido na hora. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

Q Atualmente não se tem mais dificuldades, as 

mudanças na equipe e com mais pessoal esta 

com mais qualidade o trabalho e podemos dar 

atenção melhorada aos pacientes. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

R Antes tinha mais problemas na enfermagem, 

agora esta cada vez mais fácil aqui na missão, 

a gente escreve mais, faz mais atividades com 

os colegas, estuda mais, as enfermeiras 

ajudam mais, elas vem e fazem mesmo os 

cuidados, nos ensinam quando precisamos. 

Estou achando cada vez melhor. 

 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

S Aqui somos uma equipe e todos se ajudam em 

não ter erros, se ficou alguma cosia de algum 

turno o outro faz, tem que entender que 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 



 

enfermagem é sequencia e 24 horas. Tem 

atividade que são peculiares de cada turno e 

raramente fica alguma pendencia. O que da 

segurança ao paciente e para os colegas e 

principalmente para a chefia. 

 

T Em tudo que faço aqui eu sempre cuido 

muito, tenho atenção, e acho que os colegas 

são assim também e não tem dificuldades, so 

as coisas do dia mesmo, a enfermagem é 24 

horas e tem que seguir com o trabalho dos 

turnos. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

U É dificil ter alguma coisa de dificuldade entre 

os colegas, as vezes falta material, medicação 

e tem que mudar alguma coisa, mas é só isso. 

Melhorou muito agora quese passa plantão 

junto ao leito do paciente. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

Mais equipamentos e 

materiais 

V  Eu não vejo problemas, mas se tivesse mais 

pessoal de enfermagem o cuidado seria 

melhorado, a equipe é pouca e sempre tem 

gente de atestado, doente, e com isso a gente 

dobra os plantões, mas tudo certo. Esta cada 

vez mais fácil e melhor trabalhar aqui na 

missão. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 Mais numerário de 

equipe/condições de 

trabbalho 

X Eu gosto daqui e se a gente falar com os 

colegas da tudo certo, eu penso que os pouco 

problemas e dificuldades é porque as vezes as 

pessoas tem outras coisas na cabeça e deixam 

der toda atenção no trabalho.  Eu já fiz em 

todos os horários e lugares, acho mais 

dificuldade no ambulatório porque os 

pacientes não querem esperar um pouco, mas 

com explicação eles entendem e esperam só 

isso que eu acho um pouco mais dificil. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 Mais dificuldade no 

ambulatório 

Z Eu já trabalhei em todos os lugares, não vejo 

problema diferente de outros hospital. Sempre 

tem coisas de um turno e outro, mas com jeito 

a gente arrumar e cada dia melhora. Eu penso 

que poderíamos ter mais condições de 

pessoal, mas sei também que é dificil para a 

missão e poucas pessoas querem realmente 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

Mais numerário de 



 

vir trabalha aqui, mas entro os colegas e eu 

não tem problemas, só as coisas de plantão 

sobre cuidados e que faltou fazer e ficou para 

o turno seguinte. 

equipe/condições de 

trabalho 

W Quase não atrito entre os funcionários 

relativos a plantão, agora que passamos no 

leito praticamente resolveu alguns entraves na 

enfermagem.  Os relatórios melhoram 

bastante, tem muitas informações que antes 

eram executadas, mas não relatadas. E se tudo 

for bem na administração pensamos em ano 

que vem começar atualizações de cuidados 

com a equipe de enfermagem e com os outros 

profissionais. 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 Capacitação da equipe 

Y Raramente tem problemas, só as 

intercorrências esperadas de cuidados e 

dificuldades com os pacientes internados em 

alguma pouca aceitação do tipo de tratamento, 

exemplo: quando uma criança tem inalação de 

4/4 horas, as mães são um pouco resistentes. 

Os pacientes chamados com curativos, para 

trocar duas vezes ao dia. Os pacientes com 

diabetes e hipertensão que tem controles mais 

rigorosos. Mas com a equipe e turnos estamos 

conseguindo resolver todas as dificuldades. 

 

1 -Pouca  dificuldade/ Entre 

colegas não tem 

dificuldades 

 

Paciente que não aceitam 

tratamentos 

 

 

IAD 2 

 

IDEIA 

CENTRAL 

 N  

1 Pouca dificuldade entre turnos de trabalho. 24  

2 Paciente que não aceitam algumas pessoas da 

enfermagem 

3  

3 Relacionamentos interpessoais com enfermeiras 3  

4 Enfermeiras na coordenação de enfermageme mais nos 

turnos de trabalho. 

3  



 

5 Segurança na instituição 2 X 

6 Ambulância permanente no hospital 1 X 

7 Equipe de enfermagem maior  5 X 

8 Dificuldade no ambulatorio 1 X 

9 Capcitação da equipe 1 x 

 

DSC 

 

ENTRE IDEIA CENTRAL  DISCURSO 

 

N= 24 

 

 

 

A/E/G/H/ 

I/L/N/O/P/ 

Q/R/S/T/U/V 

X/Z/W/Y 

Pouca dificuldade 

entre turnos de 

trabalho. 

eu quase não vejo dificuldades, tranquilo passar o 

plantão. Eu vejo pouca coisa de dificuldade. Mas 

agora mudou e fica mais fácil de lembrar coisas 

de cada um deles. A gente fala perto da cama do 

paciente. Eu vejo pouca coisa de dificuldade, é 

igual em todos os lugares. Nosso jeito de passar 

plantão esta bom, ninguém esquece quase nada, e 

tem o relatório que agora esta com mais 

informação. Eu não vejo dificuldade. Nos turnos 

de trabalho eu não vejo dificuldade, somos todos 

colegas e queremos o melhor para nosso paciente. 

Mas entre os colegas de trabalho tudo certo, 

sempre nos ajudamos. Para mim não tem 

problemas, esta tudo bem , eu falo com os colegas 

e agente resolve tudo. Uma mudança que houve 

aqui agora é a passagem de plantão no leito, isso é 

bom, pois o paciente confia mais e raramente se 

esquece algo sobre o paciente. Vejo isso como um 

avanço aqui na missão. E muito bom para a 

equipe pois certifica a responsabilidade nos 

cuidados. Atualmente não se tem mais 

dificuldades, as mudanças na equipe e com mais 

pessoal esta com mais qualidade o trabalho e 

podemos dar atenção melhorada aos pacientes. 

agora esta cada vez mais fácil aqui na missão, a 

gente escreve mais, faz mais atividades com os 

colegas, estuda mais, Estou achando cada vez 

melhor. Aqui somos uma equipe e todos se 

ajudam em não ter erros, se ficou alguma cosia de 



 

algum turno o outro faz, tem que entender que 

enfermagem é sequencia e 24 horas. É dificil ter 

alguma coisa de dificuldade entre os colegas, as 

vezes falta material, medicação e tem que mudar 

alguma coisa, mas é só isso. Eu não vejo 

problemas. eu penso que os pouco problemas e 

dificuldades é porque as vezes as pessoas tem 

outras coisas na cabeça e deixam der toda atenção 

no trabalho. , não vejo problema diferente de 

outros hospital. Sempre tem coisas de um turno e 

outro, mas com jeito a gente arrumar e cada dia 

melhora. mas entro os colegas e eu não tem 

problemas, só as coisas de plantão sobre cuidados 

e que faltou fazer e ficou para o turno seguinte. 

Raramente tem problemas, só as intercorrências 

esperadas de cuidados e dificuldades com os 

pacientes internados. Mas com a equipe e turnos 

estamos conseguindo resolver todas as 

dificuldades. 

 

N=3 

A/C/Y 

Paciente que não 

aceitam algumas 

pessoas da 

enfermagem 

às vezes é difícil porque os pacientes  não aceitam 

alguns enfermeiros algum pessoal da  

enfermagem e aí eles não querem ser cuidados  

por eles. No diurno é muita gente aqui no hospital 

e as vezes os pacientes, mudam de opinião com os 

cuidados e não aceitam mais os cuidados. 

pacientes internados em alguma pouca aceitação 

do tipo de tratamento, exemplo: quando uma 

criança tem inalação de 4/4 horas, as mães são um 

pouco resitentes. Os pacientes chamados com 

curativos, para trocar duas vezes ao dia. Os 

pacientes com diabetes e hipertensão que tem 

controles mais rigorosos. 

 

N=3 

B/C/H 

Relacionamentos 

interpessoais com 

enfermeiras 

Geralmente tem turmas mais dedicadas, e outras 

mais devagar, tem costumes de se acertar melhor 

com uns do eu com outros, tudo esta nos 

relacionamentos das pessoas. entre os colegas é 

dificil ter coisas erradas, pois a gente resolve tudo 

na passagem de plantão.  As vezes esquecem de 

escrever o relatório, dai eu sempre pego o 

prontuário e olho ainda com o colega junto. Eles 

já sabem que falo assim. Não que seja 

desconfiança, mas para ter a certeza dos 



 

tratamentos e principalmente das medicações. Já 

tece vezes que faltou medicação e o paciente não 

recebeu, dai veio depois tudo junto e eu naõ sabia 

o que fazer com a medicação. 

N=3 

C/F/R 

Enfermeiras na 

coordenação de 

enfermageme mais 

nos turnos de 

trabalho. 

 Hoje nos temos enfermeira e isso ajuda muito. Eu 

fico em duvida, será que assim que eu faço?. E dai 

eu vou atrás da enfermaria chefe e ela quem diz 

como se faz quando tenho duvida. as enfermeiras 

ajudam mais, elas vem e fazem mesmo os 

cuidados, nos ensinam quando precisamos. Estou 

achando cada vez melhor. 

 

 



 

PERGUNTA: Na sua formação/educação para atuar na enfermagem, recebeu conteúdos 

sobre cuidados? 

 

IAD 1 

  

Entre Transcrição / Expressões chaves Ideia central 

A Eles na escola eles falavam sobre cuidados 

mas era cuidados gerais não era assim 

específico sobre cuidado era só sobre as 

técnicas como fazer as técnicas como cuidar 

nas técnicas não falavam do paciente. 

1- Cuidados gerais  

2-  Cuidados técnicos 

3- Não falavam com 

pacientes 

 

 

 

B Sim, recebi sim, nos cuidados com o 

paciente e com a gente mesmo, preocupar 

com sua segurança no serviço, pois as vezes 

lidamos com muitas bactérias e 

contaminação.  

4 cuidados com pacientes 

5 cuidados com bio 

segurança 

C Na escola eu recebia formação de todo jeito, 

de técnicas e de outro modos de atender os 

paciente, mas tudo no geral, era só falado 

mais sobre maternidade, cirurgias e crianças. 

1- Cuidados gerais  

2-  Cuidados técnicos 

 

D Sim, recebemos conteúdos de cuidados em 

varias disciplinas complementares as 

técnicas, sociologia, deontologia, historia 

dda enfermagem. E depois as mais tecnicas 

com suas especificidades. 

1- Cuidados gerais  

 Cuidados técnicos 

E Recebi nas disciplinas, coisa de cuidar o 

paciente, cuidar dos ambientes, de ser amiga 

e deixar sempre o paciente falar, não 

comentar fora do hospital o que a gente ve 

aqui dentro, dos casos dos pacientes. 

1- Cuidados gerais  

 Cuidados técnicos 

Cuidados com ética 

F Recebemos sim, eu achei mais importante no 

cuidado máximo e especial como o paciente 

e eu comigo mesmo a, usar os equipamentos 

individuais para eu não ficar doente também. 

1- Cuidados gerais  

 Cuidados técnicos 

 

G Os cuidados na escola era so com os assuntos 

gerais, e falam de tudo com ambiente, com 

nós, com os colegas, com as contaminação. 

Mas tudo no geral. E falavam de ética que é 

um tipo de cuidado. 

1- Cuidados gerais  

 Cuidados técnicos 

Cuidados em ética 

H recebi cuidados gerais para entender os 

paciente, cuidados com as tecnicas. Cuidados 

com a gente também. Era tudo no geral 

mesmo. 

1- Cuidados gerais  

 Cuidados técnicos 

 

I O que lembro da escola de enfermagem é 

cuidados gerais, com as ações de 

1- Cuidados gerais  

 



 

enfermagem e com a ética. Só isso. Cuidados em ética 

J Na escola so falavam em cuidados com 

tecnicas e pouca coisa com os cuidados 

gerais. O que lembro era com cuidados com 

contaminação e usar luvas e fazer certo as 

contas na medicação. 

1- Cuidados gerais  

 Cuidados técnicos 

 

K Em pouco momentos de formação falavam 

isso. O que sempre foi mais importante são 

as técnicas de enfermagem 

Cuidados técnicos 

L Eu lembro de alguma coisa, sobre cuidados e 

respeito com pacientes. Mas principalmente 

com coisas certas e so da enfermagem, como 

sondagens, curativos, medicação ev, e 

quando era com crianças ter a certeza que 

tomou a dose certa de medicação liquida, 

pois as vezes a criança vomita tudo e tem 

que dar de novo, aqui no centrinho acontece 

seguido principalmente com medicação de 

tuberculose que deixa as crianças enjoadas. 

1- Cuidados gerais  

2-  Cuidados técnicos 

 

M Eu lembro de pouca cosia, faz muito tempo, 

mas eu sempre respeito os pacientes e 

colegas.  

Cuidados com éticos 

N Eu penso que deveria ter mais coisas, mas 

sempre o tempo é curto para tudo e tem 

muitas técnicas para ensinar e fazer os 

estágios. O que mais marcou foi sobre ética 

com pacientes e família. 

Cuidados com éticos 

Cuidados técnicos 

O Na universidade sempre tem muitos 

conteúdos porem são nos primeiros anos e a 

gente nem sempre compreende os 

significados de tantos conteúdos como 

sociologia, antropologia, historia da 

enfermagem, e outros. A minha formação foi 

de cunho hospitalar forte e as tecnicas 

sempre tem um peso maior. No decorrer do 

trabalho que se torna mais significativo a 

questão de cuidar tanto dos pacientes como 

cuidar da sua equipe que vc tem que 

coordenar. 

 

P Os conteúdos foram abrangentes na 

universidade, os professores sempre buscam 

fazer a ligação entre cuidados, ética, e as 

habilidades técnicas que serão exigidas de 

um enfermeiro.  Passa diversas disciplinas 

que sobre cuidados, mas so captamos a 

interdisciplinaridade no fazer profissional 

depois de formados, quando se tem noção 

maior de seus significados no assistir 

pacientes seja onde for, na atenção básica ou 

no hospitalar, bem como entre pessoas 

 

1- Cuidados gerais  

 Cuidados técnicos 

Cuidados em ética 



 

conhecidas.   

 

 

Q Recebi sim, me lembro de pouca coisa, mas 

falavam sim. 

1- Cuidados gerais  

  

 

R Eu lembro de algumas coisas, mas no 

trabalho a gente usa junto com fazer 

cuidados e nem se da conta de como  isso é 

importante, agora que vc falou vou prestar 

mais atenção. 

 

1- Cuidados gerais  

 

S Eu recebi sim, muita coisa já esqueci. 1- Cuidados gerais  

 

T Os professores falavam sim, mas sempre foi 

as tecnicas o principal, so sinais, medicação, 

e falar com amor para os pacientes. 

1- Cuidados gerais  

2- Cuidados tecnicos 

U  Recebi sim, foi tudo misturado. Com os 

cuidados gerais, mas lembro pouco, faz 

muito tempo que estudei. 

1- Cuidados gerais  

 

V Recebi, e uso sempre, mas quando esta muito 

corrido e estou sozinha no serviço as vezes a 

gente meio que esquece de dar atenção. 

1- Cuidados gerais  

 

X Aqui se tem muita responsabilidade, com os 

indigenas, mas é como um outro hospital , 

não tem diferença nas atividades do dia a dia. 

E sobre cuidados na escola era tudo junto, 

para ver o paciente como um todo. 

1- Cuidados gerais  

 

Z Recebi sim, e acho que seria bom ter mais 

tempo para estudar mais sobre cuidados, 

principalmente no cuidado com populações 

especiais os currículos as vezes adotam esse 

assuntos nos dois primeiros anos e não 

estamos preparados para compreender a 

dimensão de ter um olhar significativo sobre 

os cuidados, principalmente com essa 

população indígenas que aqui no MS é um 

ponto forte a ser pensado nos currículos. 

1- Cuidados gerais  

Estágios na missão 

W A abrangência curricular de enfermagem é 

globalizada, generalista e associa com outras 

disciplinas porem o aluno sempre se detêm 

mais na área tecnicista. O que aparece depois 

no mercado de trabalho que exige uma visão 

no macro e micro para atuar, seria importante 

trabalhar com o aluno sempre os cuidados. 

1- Cuidados gerais  

2- Cuidados tecnicos 

Estágios na missão 

 

Y Recebi conteúdos sim, nas disciplinas e 

depois quando vim fazer estágios aqui na 

missão. 

1- Cuidados gerais  

Estágios na missão 

 

IAD 2 



 

IDEIA 

CENTRAL 

 N  

1 Cuidados gerais de enfermagem 19  

2 Cuidados técnicos 14  

3 Não falavam do paciente 1 X 

4 Cuidados com o paciente 1 X 

5 Cuidados com biossegurança da 

enfermagem 

2 X 

6 Cuidados éticos 4  

7 Cuidados com a equipe de enfermagem 2 x 

 

DSC 

 

ENTRE IDEIA 

CENTRAL 

DISCURSOS 

 

N= 19 

A/C/D/E 

F/G/H/I/J 

O/P/Q/R/S/U/ 

X/Z/W/Y 

Cuidados  

gerais de  

enfermagem 

Eles na escola eles falavam sobre cuidados mas era 

cuidados gerais. Sim, recebi sim, nos cuidados 

gerais. Na escola eu recebia formação de todo jeito, 

de técnicas e de outro modos de atender os paciente, 

mas tudo no geral. Sim, recebemos conteudos de 

cuidados em varias disciplinas complementares as 

técnicas, sociologia, deontologia, historia da 

enfermagem. Recebi nas disciplinas, coisa de cuidar. 

Recebemos sim, eu achei mais importante no 

cuidado máximo. Os cuidados na escola era so com 

os assuntos gerais. recebi cuidados gerais para 

entender os paciente. Era tudo no geral mesmo. O 

que lembro da escola de enfermagem é cuidados 

gerais. Na escola so falavam pouca coisa com os 

cuidados gerais. Em pouco momentos de formação 

falavam isso. Na universidade sempre tem muitos 

conteúdos porem são nos primeiros anos e a gente 

nem sempre compreende os significados de tantos 

conteúdos como sociologia, antropologia, historia da 

enfermagem, e outros. Os conteúdos foram 

abrangentes na universidade, os professores sempre 

buscam fazer a ligação entre cuidados, ética, e as 

habilidades técnicas que serão exigidas de um 

enfermeiro. Recebi sim, me lembro de pouca coisa, 

mas falavam sim. Eu lembro de algumas cosias, mas 

no trabalho a gente usa junto com fazer cuidados. 

Eu recebi sim, muita coisa já esqueci. 

Recebi sim, foi tudo misturado. Com os cuidados 

gerais, mas lembro pouco, faz muito tempo que 

estudei. Recebi, e uso sempre. E sobre cuidados na 

escola era tudo junto. Recebi sim, e acho que seria 

bom ter mais tempo para estudar mais sobre 



 

cuidados, principalmente no cuidado com 

populações especiais. A abrangência curricular de 

enfermagem é globalizada, generalista e associa com 

outras disciplinas 

N=10 

A/B/D/F/G/H/J/K 

/L/N/O/P/T/W 

Cuidados 

técnicos 

 Era sobre cuidados técnicos, como fazer as técnicas. 

Cuidados com a biossegurança no serviço. E depois 

as mais técnicas com suas especificidades, eu 

comigo mesmo, a usar os equipamentos individuais 

para eu não ficar doente também. Falavam de 

técnicas e contaminação. Na escola so falavam em 

cuidados com técnicas, era com cuidados com 

contaminação e usar luvas e fazer certo as contas na 

medicação. . O que sempre foi mais importante são 

as tecnicas de enfermagem. Mas principalmente com 

coisas certas e so da enfermagem, como sondagens, 

curativos, medicação ev, e quando era com crianças 

ter a certeza que tomou a dose certa. mas sempre o 

tempo é curto para tudo e tem muitas tecnicas para 

ensinar e fazer os estágios. sempre buscam fazer a 

ligação entre cuidados, ética, e as habilidades 

técnicas que serão exigidas de um enfermeiro. com 

outras disciplinas porem o aluno sempre se detêm 

mais na área tecnicista.   

N= 4 

E/G/M/N 

Cuidados éticos não comentar fora do hospital o que a gente ve aqui 

dentro, dos casos dos pacientes. . E falavam de ética 

que é um tipo de cuidado. , mas eu sempre respeito 

os pacientes e colegas. . O que mais marcou foi sobre 

ética com pacientes e família. 

   

 

 



 

PERGUNTA: Esses conteúdos eram direcionados aos cuidados com indígenas ou 

populações especiais? 

 

IAD 1 

 

Entrevis 

tados 

Transcrição / Expressões chaves Ideia central 

A Na escola ninguém fala de indigenas, ou do povo 

indígena, ou de outros. Sempre se fala de cuidados 

gerais e das técnicas.  E da comunicação com 

criança, velhos, e mais nada. 

 

1 não eram direcionados 

2-Cuidados gerais e 

técnicos 

3- comunicação com 

crianças e idosos 

 

B De tudo que ensinam nada sobre população 

especial ou indígena, esse parece que fica sempre 

esquecido. Eu fiz estágios aqui na missão, mas na 

sala de aula não falam, só alguns professores que 

diziam para sempre escutar mais do que falar com 

o indígena. O que eu aprendi foi aqui na prática 

mesmo. No dia a dia de lidar com eles. 

4- Estágios na missão 

1- não eram 

direcionados 

2-Cuidados gerais e 

técnicos 

 

C de todos as disciplinas era pouca coisa que 

falavam de só cuidar, era tudo no geral, nunca era 

sobre pessoas com cuidados especiais, ninguém 

lembra de falar sobre indigenas ou outras 

populações, como as crianças excepcionais, ou 

crianças que ficam recolhidas em abrigos por 

violência. 

1 não eram 

direcionados 

2-Cuidados gerais e 

técnicos 

 

D quase nada, alguns conteúdos em teorias de 

enfermagem, porem nada direcionado, somente 

algumas vezes relacionados com faixa etária, 

assim: pediatria, cirúrgica, pouca cosia com idosos 

e claro as gestantes. Forra isso nada mais. 

5 relacionados com 

especialidades 

2 não eram 

direcionados 

 

E ninguém fala nada de indígenas, nem de outras 

pessoas especiais, como crianças da apae, ou 

idosos , ou dos loucos, so se fala no geral de 

cuidados, mas muito de técnicas e isos se vale de 

todos. 

3 não eram 

direcionados 

 

F no meu curso nunca falaram nada de indígenas, 

era so um pouco quando viemos fazer aqui 

estágios e dai a professora falava que era de cuidar 

para falar. E se tem duvida era para buscar um 

funcionário. 

1não eram direcionados 

4- Estágios na missão 

G So falavam no cuidado geral, as vezes os 

professores que vinham aqui nos estágios falavam, 

mas era so para fazer técnicas gerais sem ver com 

que tipo de paciente a gente estava. 

1não eram direcionados 

4- Estágios na missão 

H não, ninguém fala de indigenas, parece que tem 

medo ou preconceito. 

1não eram direcionados 

I ninguém fala especialmente de indigenas, mesmo 1não eram direcionados 



 

sendo muitos índios no estado. 

J os cuidados repassados eram gerais, ninguém 

lembra desse tipo de população. 

1 não eram direcionados 

2-Cuidados gerais e 

técnicos 

 

K as disciplinas são generalistas, so assuntos e 

temáticas são gerais, em momento algun se fala 

diretamente sobre indigenas, ou outras 

populações. Recordo que somente nos tccs que 

ram explicados e ate de certa maneira 

desestimulados a fazer algo com essas pessoas por 

depender de autorizações e que não daria tempo 

hábil de fazer esse tipo de pesquisa. 

1 não eram direcionados 

2-Cuidados gerais e 

técnicos 

 

L ninguém fala sobre isso , e de índios tem ate 

medo, por preconceitos.  

1 não eram direcionados 

 

M as disciplinas são especificas em cuidados gerais, 

nada além de ser uma formação generalista e 

sistematizada.  

2-Cuidados gerais e 

técnicos 

 

N não ninguém fala de indigenas,  so quando se tem 

os estágios aqui na missão. Que se fala sobre isso, 

mas eu sei que nem todas as escolas de técnicos 

vem fazer estágios aqui. 

4- Estágios na missão 

não eram direcionados 

O raramente algum professor lembra dessas pessoas. 

Sempre falam dos cuidados gerais. 

4- Estágios na missão 

1- não eram 

direcionados 

P eu aprendi sobre indigenas aqui no dia a dia, 

ninguem lembra dessas pessoas e dos cuidados 

que tem que ser feitos com elas. Mesmo as que 

estão em outros lugares, como apaes, pestalozzi, 

presídios, e abrigos. 

2- não eram 

direcionados 

 

Q as populações especiais sempre são esquecidas, 

niguem falou disso na sala de aula das escola de 

técnico de enfermagem, so nos estágios que 

viemos aqui na missão. 

não eram direcionados 

- Estágios na missão 

R niguem fala dos índios ou outros. não eram direcionados 

S raramente se fala de cuidar indigenas, ou crianças 

excepcionais. So se fala do doentes mesmo. 

não eram direcionados 

T Eu so escutei falar de indigenas e hospital quando 

vim aqui na missão em estágios. Mesmo fazendo 

estágios em outros hospitais que também tem 

índios internados ninguem diz que tem que ficar 

atento com eles. O que sempre falam é que índio 

foge dos hospitais. 

Estágios na missão 

U as questões culturais são pouco observadas nos 

cuidados e raramente as abordagens com 

indigenas são observadas, eu lembro de pouca 

coisa na universidade. O que aprendi foi aqui na 

pratica na missão. 

5 questões culturais 

V infelizmente não, mas merecia ser falado dos 

índios e dos outros que estão em situação precária. 

1não eram direcionados 

 



 

X é complicado, as pessoas tem medo de falar sobre 

indigenas, pois tem pouco conhecimento da 

cultura e com isso é melhor nem falar, do que 

fazer algo errado. 

Questões culturais 

Z Ninguem fala de índios em lugar nenhum, so 

quando viemos fazer estágios aqui na missão. 

1não eram direcionados 

4- Estágios na missão 

W não se aborda especificamente os indígenas, mas 

atualmente os currículos começam a lembrar 

dessas pessoas, que estão em instituições, e nos 

hospitais. A questão indígena deveria ser mais 

enfatizada nas escolas e na universidade pois MS 

tem segunda população do Brasil e aqui em 

Dourados temos duas aldeias grandes. A missão é 

referencia em tratamento de indígenas. Deveria ter 

um campo de prática nas instituições de ensino, 

porem so professores devem ser preparados para 

compreender a cultura, a língua, e como se faz os 

cuidados utilizando oS saberes dos mais velhos, 

que aqui nas aldeias são considerados, 

principalmente os rezadores, benzedores e o uso 

de plantas pra curar doenças. 

1não eram direcionados 

 

Y ninguem fala de indigenas. Ou de outros tipos de 

populações ninguém direciona conteúdo sobre as 

peculiaridade com os indígenas ou outras 

populações que tem mesmo é preconceito em 

abordar so cuidados, pois desconhecimento da 

cultura e como se articula a sociedade indígena, 

que absorve também cuidados. No hospital da 

missão seria importante ser uma campo de 

praticas, principalmente aos alunos das 

universidade.  

1não eram direcionados 

Questões culturais 

4- Estágios na missão 

  

IAD 2 

IDEIA 

CENTRAL 

 N  

1 Não tem conteúdos direcionados 21  

2 Comunicação com crianças e idosos 2 x 

3 Estágios no hospital da missão 4  

4 Executarcuidados e técnicas gerais 5  

5 Questões culturais 3  

 

DSC 

ENTRE IDEIA 

CENTRAL 

DISCURSOS 

N= 21 

A/B/C/D/E/F 

Não tem 

conteúdos 

Na escola ninguém fala de indigenas, ou do povo 

indígena, ou de outros. De tudo que ensinam nada 



 

H/I/J/K/L/M/N 

/O/P/Q 

R/S/V/X/Z/W/Y 

direcionados sobre população especial ou indígena, esse parece 

que fica sempre esquecidonunca era sobre pessoas 

com cuidados especiais, ninguém lembra de falar 

sobre indigenas ou outras populações, como as 

crianças excepcionais, ou crianças que ficam 

recolhidas em abrigos por violência. quase nada, 

alguns conteúdos em teorias de enfermagem. 

ninguém fala nada de indígenas, nem de outras 

pessoas especiais, como crianças da apae, ou 

idosos , ou dos loucos. no meu curso nunca falaram 

nada de indígenas. não, ninguém fala de indígenas, 

parece que tem medo ou preconceito. ninguém fala 

especialmente de indigenas, mesmo sendo muitos 

índios no estado.  , ninguém lembra desse tipo de 

população. em momento algum se fala diretamente 

sobre indigenas, ou outras populações. ninguém 

fala sobre isso , e de índios tem ate medo, por 

preconceitos. não ninguém fala de indígenas. 

raramente algum professor lembra dessas pessoas. 

eu aprendi sobre indigenas aqui no dia a dia, 

ninguem lembra dessas pessoas e dos cuidados que 

tem que ser feitos com elas. as populações especiais 

sempre são esquecidas, niguem falou disso na sala 

de aula das escola de técnico de enfermagem. 

niguem fala dos índios ou outros. raramente se fala 

de cuidar indígenas. euso escutei falar de indigenas 

e hospital quando vim aqui na missão. outros 

hospitais que também tem índios internados 

ninguem diz que tem que ficar atento com eles. O 

que sempre falam é que índio foge dos 

hospitais.infelizmente não, mas merecia ser falado 

dos índios. as pessoas tem medo de falar sobre 

indígenas. Ninguem fala de índios em lugar 

nenhum. não se aborda especificamente os 

indígenas. ninguem fala de indigenas. ninguém 

direciona conteúdo sobre as peculiaridade com os 

indígenas ou outras populações que tem mesmo é 

preconceito em abordar so cuidados. 

N=4 

B/F/G/N/ 

Estágios no 

hospital da missão 

Eu fiz estágios aqui na missão, mas na sala de aula 

não falam, só alguns professores que diziam para 

sempre escutar mais do que falar com o indígena. O 

que eu aprendi foi aqui na prática mesmo. No dia a 

dia de lidar com eles. eraso um pouco quando 

viemos fazer aqui estágios e dai a professora falava 

que era de cuidar para falar.  as vezes os 

professores que vinham aqui nos estágios falavam, 

so quando se tem os estágios aqui na missão. Que 

se fala sobre isso, mas eu sei que nem todas as 

escolas de técnicos vem fazer estágios aqui. 

N=5 Executar cuidados Sempre se fala de cuidados gerais e das técnicas. 



 

A/G/K/M/O/ e técnicas gerais mas era so para fazer técnicas gerais sem ver com 

que tipo de paciente a gente estava. as disciplinas 

são generalistas, so assuntos e temáticas são gerais, 

as disciplinas são especificas em cuidados gerais, 

nada além de ser uma formação generalista e 

sistematizada. Sempre falam dos cuidados gerais. 

N=3 

U/X/Y 

Questões culturais as questões culturais são pouco observadas nos 

cuidados e raramente as abordagens com indigenas 

são observadas, eu lembro de pouca coisa na 

universidade. é complicado, as pessoas tem medo 

de falar sobre indigenas, pois tem pouco 

conhecimento da cultura e com isso é melhor nem 

falar, do que fazer algo errado. é preconceito em 

abordar so cuidados, pois desconhecimento da 

cultura e como se articula a sociedade indígena, que 

absorve também cuidados. No hospital da missão 

seria importante ser uma campo de praticas, 

principalmente aos alunos das universidade. 

 



 

APÊNDICE E – FOTOS / CARACTERIZAÇÃO DO HOSPITAL DA MISSÃO 

 

 

Entrada da missão Caiuá. 

 

 

 

Entrada área administrativa da missão e hospital 

 



 

 

Área hospitalar 

 

 

Área interna para os pacientes internados. (ala 1) 

 

 



 

 

Corredor de acesso a internação clinica feminino e masculino 

 

Área de internação clinica ( ala 2) 



 

 

Casa do fogo exterior e interior 

 

 

Interior da cada de fogo. 



 

 

 

 

 

Casa de oração 

 

Centrinho- hospital da criançadesnutrida 

 



 

 

-  

Crianças atendidas no centrinho 

Fonte: site da Igreja Presbiteriana.( domínio publico)  

 

 

Área externa no centrinho 



 

 

 

Refeitório e cozinha 

 

 

 

Brinquedoteca/ área de lazer localizada no centrinho 

 



 

 

Espaço interno da brinquedoteca. 

 

 

 

 

 


