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Explorar a questão da nudez do cliente, somada à implicação de invasão da 

privacidade em diferentes circunstâncias, na esfera da assistência em UTI não se 

mostrou tarefa fácil, tendo-se em vista que este tema engloba diversos fatores 

relacionados às características básicas do ser humano, individuais e coletivas.  

Não houve a pretensão de esgotar todas as facetas deste fenômeno, cuja 

magnitude seria de difícil alcance para essa pesquisadora. Por outro lado, o desafio 

instiga as pessoas a tentar vencer obstáculos, desvendar mistérios, desvelar 

significados, enfim, a percorrer caminhos em busca de explicações para 

determinadas situações vivenciadas ao longo da vida e no exercício da profissão. 

 A enfermagem precisa visualizar o cliente considerando a estrutura que o 

compõe. No relacionamento entre cuidadores e seres cuidados há o envolvimento 

do corpo e da mente, além de valores culturais, sociais e históricos, adicionados aos 

aspectos emocionais que circundam o indivíduo em situação de enfermidade. 

 Pontuando a realidade dos fatos, a princípio não eram esperados muitos 

relatos de situações positivas envolvendo a exposição corporal do cliente, visto que 

é da natureza humana lembrar-se com maior facilidade dos eventos negativos. 

Mesmo assim, persistiu-se na busca, por se acreditar ser possível vislumbrar 

alternativas que contribuam para a práxis do cuidado diante da nudez do indivíduo 

enfermo.    

 Igualmente, a relevância das situações negativas foi significativa no sentido 

de apontar as ações e os efeitos sobre os sujeitos provocados por determinados 

eventos, os quais podem ser referência sob outra perspectiva, na tentativa de 

resgatar a humanização, tão necessária à convivência humana. 

 Vale ressaltar que não foi objetivo deste estudo discutir o valor real da 

exposição do corpo nas intervenções da equipe de saúde na UTI, mas sim, 

identificar tais ocorrências e suas implicações para as pessoas envolvidas no 

acontecimento.   

 A interpretação dos resultados leva a crer que as atribuições, positivas e 

negativas, indicadas pelas informantes às situações estão relacionadas ao nível de 

consciência dos clientes. Considerando-se que a maioria estava consciente, parece 

que suas reações à exposição corporal durante o atendimento influenciaram as 

enfermeiras com relação à referência emitida.  

 Percebe-se claramente que a equipe de enfermagem lidou melhor com a 
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exposição do corpo ao atender as necessidades básicas dos clientes, provavelmente 

por ser este o foco da gênese da enfermagem, demonstrando que tal concepção 

continua forte e vem sendo perpassada na formação destes profissionais. Destarte, 

evidencia-se que, apesar dos avanços técnico-científicos na prática cotidiana do 

cuidar, a ênfase às necessidades humanas básicas persiste no contexto desta 

profissão. 

 Por outro lado, a inquietação e a insegurança da equipe, principalmente da 

enfermagem, para enfrentar e resolver os conflitos gerados pela condição de nudez, 

quando associados ao estado clínico do indivíduo, demonstram que a equipe 

intensivista continua atenta exclusivamente à enfermidade e aos aspectos 

terapêuticos, em detrimento das emoções vivenciadas pelo cliente ao dar entrada na 

UTI e durante a internação.  

 Implicitamente, percebe-se a falta de habilidade dos profissionais em muitas 

circunstâncias que implicaram a exposição corporal durante a assistência. Algumas 

informantes assumiram ter dificuldade em lidar com determinadas situações, 

porém, mesmo quando essa dificuldade não é admitida, denota-se o despreparo da 

equipe, principalmente diante de cliente do sexo oposto. 

 De fato, fica evidente que a diferença de sexo entre cuidador e cliente é um 

complicador significativo ante a necessidade de expor e manipular o corpo, sendo 

isto ainda mais nítido quando envolve mamas e genitália. Vale destacar, que a 

indisponibilidade de elementos do sexo masculino na composição da equipe de 

enfermagem dificultou a viabilização de cuidador do mesmo sexo em diversas 

situações. 

 Outra consideração importante a ressaltar é o fato de o grupo de informantes 

compor-se somente de enfermeiras, ficando uma lacuna sobre a percepção de 

profissionais do sexo masculino com respeito ao atendimento ante a nudez do 

cliente.  Certamente, seria significativa a contribuição de enfermeiros e de auxiliares 

de enfermagem deste sexo descrevendo eventos experenciados na prática diária, 

admitindo-se que também executam cuidados em clientes do sexo oposto. 

 As condutas da equipe, principalmente da enfermagem, voltadas à proteção 

e manutenção da privacidade denotam preocupação, respeito e valorização à 

individualidade do cliente, percebendo-se que os profissionais procuraram agir 

como gostariam que agissem com eles. Refletir sobre isto é importante sob o 
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enfoque humanista, não se impondo ao outro o que não se quer para si, procurando 

resgatar o princípio da alteridade. Entende-se que esta percepção influencia a 

relação interpessoal, favorecendo a prática assistencial, que por si só é complexa e 

permeada pela subjetividade, acreditando-se que tais atitudes transmitam 

segurança e credibilidade, e propiciem um ambiente de cuidado satisfatório para a 

equipe e para o cliente. 

 Fica evidente que o resguardo da privacidade e as posturas anteriormente 

citadas contribuíram para conquistar a confiança e o reconhecimento do cliente, 

mostrando-se fator importante para garantir a qualidade da assistência, do ponto de 

vista da equipe e dos clientes.  

 Da mesma forma, verifica-se que orientar a equipe e, principalmente, o 

cliente, assegura a eficácia do atendimento. A apreensão das explicações minimiza a 

angústia, a preocupação, o medo, a tensão e a sensação de mal-estar gerados pelo 

desconhecimento do ambiente e das atividades na terapia intensiva envolvendo a 

nudez e pela presença de cuidador do sexo oposto. Tal constatação comprova a 

relevância dos esclarecimentos e a atenção da equipe direcionadas ao cliente na UTI. 

 Sabe-se que uma enfermidade é debilitante, observando-se que a maioria das 

pessoas fica inquieta, irritada, desmotivada e abatida. A perspectiva de internação 

altera o padrão emocional dos indivíduos, podendo provocar instabilidade, que 

geralmente se agrava conforme a evolução da doença. Na vigência de tratamento 

em UTI, os fatores interligados e próprios a este ambiente associados à gravidade do 

estado clínico, contribuem ainda mais para o desajuste emocional. 

 Estes aspectos, somados à condição de nudez e à invasão da intimidade, 

evidenciaram outros sentimentos para os quais a equipe nem sempre dirige sua 

atenção, embora também os sinta, tais como vergonha, constrangimento, tensão, 

sensação de mal-estar, angústia, medo, indignação, entre outros. Por outro lado, 

dependendo das circunstâncias e da forma como a assistência foi conduzida, a 

pessoa fica tranqüila, satisfeita, sente-se bem e à vontade.  

É perceptível o intenso envolvimento emocional da equipe de enfermagem 

com o cliente, sensibilizando-se, solidarizando-se, preocupando-se e tentando 

solucionar ou atenuar a causa dos efeitos negativos sobre ele. Os profissionais 

procuraram não demonstrar suas reações emocionais, todavia, constatou-se que 

sentem e manifestam sentimentos semelhantes aos dos clientes. 
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 As emoções negativas e os aspectos que acarretaram prejuízo à qualidade do 

atendimento demonstram que a nudez, acompanhada da ausência de privacidade,  

decorrem da desconsideração, do desrespeito à individualidade e da desproteção da 

intimidade da clientela, desvelando impessoalidade e indiferença por parte de 

alguns profissionais e consternação de outros frente à insensibilidade dos colegas. 

Não obstante, denota-se que a carga de valores e princípios morais 

incorporados pelas pessoas envolvidas no decorrer da vida exerce influência 

significativa, mesmo quando se consideram adequadas as atitudes e as condutas da 

equipe e dos clientes. Isto fica evidente ao se interpretarem as emoções de conotação 

negativa manifestadas na maioria dos incidentes positivos e em alguns negativos. 

Percebe-se que grande parte dos clientes entende a necessidade de expor o 

corpo para a realização da assistência, aceitam-na e colaboram; entretanto isto não 

diminui a sensação desagradável ante a exposição da sua intimidade. Certamente, o 

mesmo acontece com os profissionais, visto que também é evidente seu desconforto 

e sua inquietação. 

Em contrapartida, a manifestação de sentimentos positivos e os aspectos que 

asseguraram a qualidade do atendimento são evidências da satisfação de ambos, 

equipe e clientes, em relação ao desenvolvimento da assistência, destacando-se a 

proteção da privacidade, o respeito, a possibilidade de o cuidador ser do mesmo 

sexo do cliente e, principalmente, quanto ao desempenho da equipe. 

Ao adotar tais condutas os profissionais procuraram resgatar o sentido 

humanitário do atendimento, visto que a imagem da UTI para os leigos é de um 

ambiente frio, tecnicista e sofisticado em relação ao tratamento, aparelhos e 

equipamentos, além de incutir a sensação de que os internados neste serviço estão 

lutando contra a morte. 

 Outra característica que chama a atenção e é comum a quase todas essas 

unidades é a separação dos leitos por divisórias, biombos, cortinas e equipamentos 

similares, normalmente mantendo-os lado a lado. Esta distribuição não protege a 

privacidade do cliente, além de favorecer-lhe a percepção e a visualização do que 

acontece nos outros leitos, como é também compartilhado com os demais o que se 

passa com ele.   

É óbvio que isto facilita a supervisão da equipe, no entanto questiona-se  por 

que  não manter os clientes em quartos individuais, se algumas UTIs dispõem de 
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um ou mais cômodos para isolamento ou para a permanência de acompanhantes. Se 

for real a possibilidade de monitorização nestes casos, não ficou claro o motivo para 

não se concretizar essa prática. Entende-se que isso até diminua o risco de infecções 

e propicie o contato com os familiares, cuja importância como co-participantes e 

para dar suporte emocional já foi apontada. 

 Complementando, faz-se necessário reforçar que quartos individuais 

favoreceriam a manutenção da privacidade por acreditar que não dificultariam o 

acompanhamento e o atendimento, uma vez que nestes ambientes a presença e a 

circulação da equipe são constantes.   

Neste sentido, perceber as necessidades do cliente e atendê-las conforme sua 

preferência e a dos familiares, levar em consideração seus sentimentos e seu 

sofrimento, valorizar sua individualidade e privacidade, mostraram-se como fatores 

contribuintes para a melhoria e garantia da qualidade da assistência. É também 

importante oportunizar sua participação e decisão acerca do atendimento, 

demonstrando respeito pelo ser humano necessitado de cuidados. 

No que diz respeito à expressão da sexualidade pelo cliente durante os 

cuidados intensivos, é nítido o desconforto dos profissionais, percebendo-se que 

ficaram confusos e não souberam como conduzir as situações.  

Diante dos aspectos levantados, deve se levar em conta que as crenças e os 

valores pessoais podem diferir e conseqüentemente, interferir na interação 

profissional/cliente. Portanto, destaca-se a relevância de se conhecer a orientação 

sociocultural, moral e sexual dos indivíduos, demonstrando consideração, respeito, 

interesse, sensibilidade, preocupação, eficiência e disponibilidade, a fim de se 

estabelecer um vínculo de confiança e favorecer a relação interpessoal. 

Outra questão a levantar envolvendo o corpo desnudo durante a assistência 

foi o domínio sobre o corpo do outro. Tal colocação é pertinente, ao ficar evidente em 

alguns relatos, o exercício do poder, vinculado tanto ao gênero quanto à classe, por 

parte de alguns profissionais em relação a outro elemento da equipe de saúde e/ou 

ao cliente.  

O fato de relatarem episódios em que tal poder foi exercido demonstra que 

algumas enfermeiras percebem suas limitações e se sentem incomodadas pela 

sensação de impotência e pela ausência de autonomia para agir em determinadas 

circunstâncias. Todavia, outras reagem e argumentam em prol do cliente, defendem 
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seus interesses, procurando atender suas necessidades e preferências. 

Emerge daí a necessidade de se preparar melhor a equipe de enfermagem 

para interpretar e compreender os aspectos relacionados à invasão da intimidade do 

cliente ante seu corpo desnudo, no sentido de adotar condutas que resguardem a 

privacidade do cliente. A equipe deve, principalmente, saber  ajudar o indivíduo sob 

sua responsabilidade a lidar com a perda da privacidade, pois a exposição parcial ou 

total do corpo é inevitável para a realização de diversos cuidados e procedimentos 

na terapia intensiva e em outras unidades de atendimento.          

Entende-se que este preparo deve ter início no período da formação 

profissional, pela promoção de discussões sobre a nudez do cliente, assim como dos 

inúmeros aspectos imbricados com a exposição e a invasão da intimidade durante a 

implementação da assistência de enfermagem. Acredita-se também, que tal 

empenho é um desafio para os educadores. O tema é complexo, subjetivo e de 

dimensão inesgotável. É difícil explorar toda a sua magnitude, pois diferentes são os 

modos de pensar, a prática nem sempre é coerente com o discurso  e toda situação é 

única, por envolver diferentes sujeitos.  

O cliente precisa ser visto como um indivíduo que traz consigo sua história 

de vida, que é singular e repleto de simbolismos, cuja interpretação exige do 

profissional enfermeiro muito mais do que técnica e conhecimento científico. Para 

que isto se efetive, é imprescindível resgatar e manter a sensibilidade, a intuição, a 

percepção, a espiritualidade, a solidariedade, a afetividade, a alteridade, o 

discernimento, a responsabilidade, a moralidade, a ética e outros valores, como 

princípios norteadores do “ato de cuidar” no contexto da enfermagem. 

É discernível que várias atitudes dos clientes decorreram da sua percepção e 

da forma como as situações foram conduzidas pelos profissionais. Tal evidência 

demonstra que o cliente reage e responde às condutas e atitudes dos cuidadores.  

Seguindo esta linha de raciocínio, pode-se afirmar que ações voltadas à 

preservação da privacidade, bem como atitudes de respeito quando necessária a 

invasão da intimidade, certamente tranqüilizarão o cliente e descaracterizarão a 

imagem de impessoalidade e desumanização atribuída à assistência na UTI. 

Não se encontram muitos estudos na literatura de enfermagem internacional  

que abordem a invasão da privacidade na instância da exposição corporal e são 

raras as investigações que comentam este tema em outras áreas da saúde. No 
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entanto, foi gratificante encontrar vários estudos desenvolvidos no Brasil 

procurando mostrar o significado do “estar desnudo” para os indivíduos na esfera 

do cuidado de enfermagem, os quais revelam a preocupação dos profissionais com 

uma questão que aflige tanto os clientes.  

Aparentemente, esse fato aponta uma característica cultural do povo 

brasileiro, reconhecido como amoroso, carinhoso, alegre, receptivo, sensível, 

preocupado com as questões sociais. Além disso, por ser um país tropical, de clima 

quente, os indivíduos permanecem mais tempo fora de casa, principalmente para o 

lazer, o que favorece as relações e o convívio social. Contrariamente a isso, em 

países frios procura-se o aconchego do lar, o que leva ao distanciamento entre as 

pessoas.    

Por outro lado, entendendo o processo de cuidar como dependente da 

interação entre as partes envolvidas para que se efetive satisfatoriamente, não foi 

identificado na literatura consultada nenhum estudo que discuta situações em que 

elementos da equipe de saúde compartilhem com os clientes seus sentimentos. Em 

outras palavras, questiona-se qual seria o efeito sobre o cliente se o profissional 

dividir com ele as emoções que permeiam algumas circunstâncias na esfera do 

cuidado, neste caso, a  da exposição corporal. 

Neste estudo, evidenciou-se que equipe e clientes manifestam sentimentos 

similares, entretanto nenhum dos profissionais disse a eles o que estava sentindo, ao 

contrário, todos se preocuparam em não demonstrar, em esconder. Será que se o 

cliente souber que os cuidadores também sentem vergonha, constrangimento e 

desconforto em determinadas situações não seria benéfico? Talvez minimizasse a 

sensação de desamparo, de solidão, de não ter com quem compartilhar suas 

emoções.   

Levanta-se aqui uma interrogação, como proposta de investigação na esfera 

do processo de cuidar em enfermagem, visto que todos são “seres humanos”. Por 

que os clientes não podem saber o que de humano têm os profissionais, se cuidar 

faz parte da natureza humana? Compartilhar seus sentimentos com eles talvez seja 

uma forma de atenuar seu sofrimento, seu estresse. Culturalmente as pessoas 

recebem a mesma orientação quanto a se despir diante dos outros, portanto é 

compreensível não se sentir à vontade quando exposto,  nem quando se tem que 

expor outro indivíduo, mesmo no âmbito hospitalar.   
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Entende-se que fingir, escamotear ou disfarçar sentir tais emoções, pode 

representar uma atitude de desrespeito e de desconsideração por passar a imagem 

de insensibilidade e frieza, a qual muitos profissionais de enfermagem estão 

tentando desfazer pelo resgate da humanização no cuidado à saúde.   

Vimos que emergiram neste estudo aspectos, que caracterizam tanto a 

humanização como a desumanização no âmbito da UTI, relacionados à exposição 

corporal e à invasão da intimidade do cliente durante o atendimento. Com respeito 

à enfermagem, é visível a preocupação em proteger a privacidade do cliente, 

entretanto é perceptível a necessidade de se tratar mais do assunto entre os 

elementos que compõem a equipe.  

Sugere-se às enfermeiras, como líderes da práxis, oportunizarem momentos 

para discussão e reflexão acerca  das condutas que permeiam o cuidado, visto que o 

“cliente e o cuidar” são os focos centrais da assistência de enfermagem, não se 

desconsiderando a possibilidade de envolver os demais profissionais atuantes na 

terapia intensiva.  

Os cuidados destinados ao cliente devem englobar sua integralidade. Porém, 

observa-se que, em geral, a assistência ocorre de forma fragmentada, em 

contradição ao discurso teórico da enfermagem, que vem construindo seu corpo de 

conhecimento enfatizando o homem em todas as suas dimensões, enfocando sua 

totalidade. 

Certamente, os valores individuais de cada pessoa permeiam o processo de 

humanização, exigindo do profissional intuição, reflexão crítica e auto-avaliação 

constantes para que se efetive a interação com o cliente. Acredita-se que isto 

favorecerá a percepção de como se comportar e como contornar os conflitos 

emergentes em cada situação.    

Não foi intenção deste estudo esgotar a discussão sobre o tema focalizado, 

mas sim atrair a atenção dos profissionais e docentes, de enfermagem e de outras 

áreas, para a questão da exposição corporal do cliente e da invasão da sua 

intimidade no cenário do cuidado à saúde.  

Seria ousadia pensar que esta investigação encontrou soluções imediatas 

para as dificuldades relacionadas à nudez do ser cuidado durante o processo de 

cuidar. Entretanto, acredita-se que este estudo possa servir de subsídio para a práxis 
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profissional e para o desenvolvimento de outras pesquisas relacionadas ao assunto 

em questão. 

Além disso, espera-se poder levar a equipe de saúde, principalmente os 

profissionais de enfermagem, a refletir sobre suas condutas e os aspectos que 

permeiam a “exposição do corpo e a invasão da privacidade do cliente” no contexto 

da assistência à saúde.  


