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3.1 Situações envolvendo a exposição corporal do cliente na assistência 
em UTI, relatadas por enfermeiras 
 

Os relatos obtidos e analisados foram 15 com referência positiva e 15 com 

negativa, totalizando 30 descrições implicando a exposição do corpo do cliente 

durante o atendimento na UTI. A partir da análise dos incidentes críticos extraíram-

se 52 situações, 22 positivas e 30 negativas, as quais foram agrupadas em seis 

categorias apresentadas na Tabela 1, de acordo com a referência, freqüência e 

percentuais.   

 

Tabela 1 - Distribuição    das   categorias   de   situações   relacionadas   à   exposição  
                   corporal   do  cliente   na  assistência   em  UTI,  extraídas   dos  incidentes  
                   críticos  relatados  pelas  enfermeiras,  segundo  a   referência,  freqüência 
                   e  percentuais – Maringá, 2002 
Situação Positiva      

ƒ          % 
Negativa     
ƒ          % 

Total        
ƒ          % 

Necessidades básicas  

Admissão e permanência na UTI   

Procedimentos terapêuticos                            

Avaliação física                                                 

Horário de visita                                               

Manifestações da sexualidade                        

11 

03  

04  

02 

02 

00 

21,2 

5,8 

7,7 

3,8 

3,8 

00 

06 

08 

06 

06 

01 

03 

11,5 

15,4 

11,5 

11,5 

2 

5,8 

17 

11 

10 

08 

03 

03 

32,7 

21,2 

19,2 

15,3 

5,8 

5,8 
Total   22  42,3 30  57,7 52   100 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram que o número de situações 

negativas relatadas foi maior que o de situações positivas. Dentre os incidentes 

críticos positivos (ICPs), a categoria necessidades básicas apresenta a maior 

freqüência, com um total de 11 (21,2%), seguida por procedimentos terapêuticos 

com quatro (7,7%) e admissão e permanência na UTI com três (5,8%). As categorias, 

avaliação física e horário de visita, apresentam duas (3,8%) respectivamente.  

Observa-se na mesma tabela, que entre os incidentes críticos negativos 

(ICNs), a categoria de situação admissão e permanência na UTI apresenta a maior 

freqüência, com o total de oito (15,4%) referências. Na seqüência, necessidades 

básicas, procedimentos terapêuticos e avaliação física compõem-se, igualmente, de 

seis (11,5%) situações, ao passo que, manifestações da sexualidade conta com três  

(5,8%) relatos e horário de visita com um (2%). 
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A categoria necessidades básicas compreendeu situações como banho no 

leito, higiene íntima, eliminação urinária e eliminação intestinal. A referência para 

banho no leito foi de quatro positivas e quatro negativas, para higiene íntima foi de 

uma positiva e duas negativas, sendo que eliminação urinária e eliminação 

intestinal apresentaram três atribuições positivas.  

Como o indivíduo, ao apresentar alterações de saúde, procura os serviços de 

saúde, muitas vezes ocorrendo a sua internação no ambiente hospitalar, formulou-

se a categoria admissão e permanência na UTI à medida que foram levantadas 

informações pertinentes a esta intervenção. 

Nesta categoria foram incluídas as situações de remoção das roupas pessoais 

no momento da admissão do cliente na UTI, com duas atribuições positivas e seis 

negativas, manter o cliente somente com lençol durante sua permanência na UTI, 

com duas referências negativas, e manter somente o tórax exposto, com uma 

positiva. 

 Nas UTIs é comum a remoção das vestes pessoais do cliente, com a 

finalidade de favorecer o exame físico, os cuidados e a execução dos procedimentos 

terapêuticos, visando a recuperação da saúde e a manutenção da vida. 

 Esta prática é destacada nos relatos, a partir dos quais se identificaram dados 

que propiciaram a formulação da categoria procedimentos terapêuticos. Esta 

abrangeu dois cateterismos vesicais com referência positiva e dois com referência 

negativa, duas reanimações cardiorrespiratórias com atribuição positiva, dois 

curativos na região anal com referência negativa, acesso venoso central e 

cardioversão foram apontados uma vez cada com conotação negativa. 

A definição dos procedimentos a serem executados exige do profissional 

conhecimento técnico-científico, sendo de fundamental importância o exame físico 

do cliente.  

Constata-se pelos resultados apresentados na Tabela 01, que as informantes 

descreveram eventos relacionados à avaliação do cliente na terapia intensiva, cujos 

dados originaram a próxima categoria de situação, avaliação física. 

Esta categoria incluiu uma avaliação médica com referência positiva e duas 

negativas, uma positiva e uma negativa para avaliação de região genital, ao passo 

que avaliação neurológica, avaliação radiográfica e avaliação eletrocardiográfica 

apresentaram uma atribuição negativa cada. 
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O incidente crítico relacionado à visita dos familiares apresentou uma 

referência negativa, enquanto a visita do marido e a visita da esposa apresentaram 

uma atribuição positiva cada sendo incluídos na categoria horário de visita. 

Os eventos relatados envolvendo a exposição corporal do cliente na 

presença, direta ou indireta, de familiares ocorreram durante o horário de visita no 

período de internação, não coincidindo com a admissão.  

A última categoria, manifestações da sexualidade, incluiu duas situações 

relacionadas a priapismo e uma de homossexualismo, todas com referência 

negativa. 

Um dos eventos relatados envolvendo priapismo, provavelmente, é 

decorrente de uma patologia neurológica a esclarecer, e o outro, de lesão da coluna 

vertebral. Esta é comum entre adulto-jovens, representando um desafio à 

assistência, tanto para a equipe de saúde como para o cliente. Por outro lado, a 

situação envolvendo homossexualidade ocorreu com cliente do sexo masculino, que 

assumiu sua opção sexual. 

Desta forma, as expressões da sexualidade do cliente evidenciadas nos 

relatos deram origem a esta categoria, por terem sido manifestadas durante a 

assistência envolvendo a exposição corporal.     

Tendo-se em vista que esta pesquisa desenvolveu-se a partir de relatos de 

incidentes críticos ocorridos em UTI, considerou-se importante referir que nos 

relatos com referência positiva observou-se que doze clientes estavam conscientes, 

dois apresentavam-se inconscientes e um em estado de semiconsciência. Nos relatos 

com referência negativa, dez clientes estavam conscientes, três em estado de 

desorientação ou confusão mental, um inconsciente e um semiconsciente.    

 

 

3.2 Comportamentos e conseqüências referentes à equipe de saúde e aos 
clientes frente à exposição corporal na assistência em UTI, relatados pelas 
enfermeiras 
 

O passo seguinte da análise dos dados consistiu na identificação dos 

comportamentos da equipe de saúde e dos clientes, bem como das conseqüências 

para ambos. Conforme menção anterior, os dados foram agrupados de acordo com 

a similaridade, sendo necessário formular subcategorias de comportamentos e 
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subcategorias de conseqüências, tanto para a equipe de saúde como para os clientes. 

As subcategorias de comportamentos, assim como os respectivos 

comportamentos da equipe de saúde e dos clientes incluídos em cada subcategoria, 

estão apresentados de acordo com a categoria de situação e com a atribuição 

positiva (apêndice A) e negativa (apêndice B), indicadas pelas informantes. 

Igualmente, as subcategorias de conseqüências para a equipe de saúde e para 

os clientes, bem como as conseqüências para ambos incluídas em cada subcategoria, 

estão apresentadas de acordo com a categoria de situação e com a referência 

positiva (apêndice A) e negativa (apêndice B), atribuídas pelas entrevistadas. 

Em seguida, formularam-se as categorias maiores de comportamentos e 

conseqüências para a equipe de saúde e para os clientes, respectivas a cada categoria 

de situação, referentes aos ICPs e ICNs que envolveram a exposição corporal do 

cliente durante a assistência em UTI. 

As categorias de comportamento da equipe de saúde que emergiram dos 

ICPs e dos ICNs constituíram-se em questão de gênero, proteção e manutenção da 

privacidade, atitudes do profissional, orientação ao cliente e orientação à equipe 

de saúde. Da mesma forma, as categorias de comportamento dos clientes oriundas 

dos ICPs e dos ICNs consistiram-se em questão de gênero, proteção e manutenção 

da privacidade e atitudes do cliente. 

As categorias de conseqüências, para a equipe de saúde e para o cliente, 

formuladas a partir dos ICPs e dos ICNs, constituem-se, igualmente, em 

sentimentos negativos, sentimentos positivos, prejuízo na qualidade da 

assistência e garantia da qualidade da assistência.  

 

Na seqüência, apresentam-se os resultados referentes aos incidentes críticos 

positivos e negativos, obtidos a partir da análise das situações relatadas pelas 

informantes. 
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3.3 Incidentes críticos positivos (ICPs) 

Apresentam-se a seguir, os resultados encontrados a partir da análise dos 

incidentes críticos positivos (ICPs).  

 

Tabela 2 – Distribuição    das    categorias   de    comportamentos   e    conseqüências  
                    extraídos dos incidentes críticos positivos - Maringá, 2002. 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ     % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ     % 

Questão de gênero  

Proteção e manutenção da        
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

Orientação à equipe de saúde  

30 

60 
 

27 

28 

01 

20,5 

41,1 
 

18,5 

19,2 

0,7 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência 

Garantia da qualidade da  
assistência  

22 

35 

06 
 

44 

20,6 

32,7 

5,6 
      

41,1 

Total 146  100 Total 107  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ     % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ     % 

Questão de gênero  

Proteção e manutenção da        
privacidade 

Atitudes do cliente 

23 

15 
 

13 

45,1 

29,4 

 
25,5 

 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

54 

59 

03 
 

41 

34,4 

37,6 

1,9 

 
26,1 

Total 51  100 Total 157  100 
 

Verifica-se na Tabela 2, que foram identificados nos relatos de ICPs 146 

(100%) comportamentos da equipe de saúde envolvendo a exposição parcial ou total 

do corpo do cliente durante a assistência na UTI, os quais, depois de agrupados 

conforme a semelhança, se restringiram a cinco categorias, distribuídas da seguinte 

forma: 

Questão de gênero: esta categoria abrangeu 30 (20,5%) comportamentos da equipe 

de saúde, resultando em cinco subcategorias que envolveram a identidade de 

gênero relacionada à assistência. As subcategorias [tabelas 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 

2.5.1 do apêndice A] que emergiram do seu agrupamento foram cuidador do 

mesmo sexo (3), cuidador do sexo oposto (10), cuidadores de ambos os sexos (10), 

indisponibilidade de cuidador do mesmo sexo (6) e disponibilizar cuidador do 

mesmo sexo (1).   

Proteção e manutenção da privacidade: nesta categoria foram reunidos 60 (41,1%) 
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comportamentos dos profissionais relacionados à preservação da intimidade e 

individualidade do cliente. Seu agrupamento deu origem a seis subcategorias 

[tabelas 2.1.2; 2.2.2; 2.3.2; 2.4.2; 2.5.2 do apêndice A], tais como exposição corporal 

parcial (14), exposição corporal total (6), proteção corporal parcial (11), proteção 

corporal total (10), proteção do espaço pessoal (10) e condutas para proteção da 

intimidade (9). 

Atitudes do profissional: incluiu 27 (18,5%) comportamentos da equipe de saúde 

referentes às condutas do profissional durante o atendimento ao cliente que 

envolveu a exposição corporal. As cinco subcategorias [tabelas 2.1.3; 2.2.3; 2.3.3; 

2.5.3 do apêndice A] formuladas a partir da sua reunião, são manifestar 

preocupação com o cliente (10), agir com respeito (4), manifestar dedicação ao 

cliente (7), priorizar cuidados intensivos (4) e relacionar-se com familiares (2). 

Orientação ao cliente: a partir da identificação dos 28 (19,2%) comportamentos dos 

profissionais quanto ao esclarecimento direcionado ao cliente acerca da assistência 

envolvendo a exposição do corpo, procedeu-se à formulação de quatro 

subcategorias [tabelas 2.1.4; 2.2.4; 2.3.4; 2.4.3 do apêndice A]. Estas se constituem em 

execução de cuidados ou procedimentos (22), que cuidador será do mesmo sexo 

(01), que cuidador será do sexo oposto (04) e que cuidadores serão de ambos os 

sexos (01). 

Orientação à equipe de saúde: esta categoria apresentou apenas um (0,7%) 

comportamento nos relatos de ICPs, direcionado à equipe de saúde sobre condutas 

a adotar frente a um determinado cuidado. Este comportamento foi inserido na 

subcategoria [tabela 2.1.5 do apêndice A] para cuidador ser do mesmo sexo do 

cliente (01). 

 

 Na Tabela 2, os dados demonstram que foram encontrados 51 (100%) 

comportamentos emitidos pelos clientes, segundo o relato das enfermeiras, 

referentes aos ICPs relacionados à exposição corporal durante a assistência no 

período de internação na UTI. Após o agrupamento dos comportamentos similares, 

estes foram compilados em subcategorias, as quais foram distribuídas em três  

categorias maiores, relacionadas a seguir: 

Questão de gênero: foram reunidos 23 (45,1%) comportamentos dos clientes 

referentes à identidade de gênero, em face da exposição de seu corpo na terapia 
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intensiva. As três subcategorias [tabelas 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1 do apêndice A] 

oriundas do agrupamento dos mesmos são, manifestar-se acerca de cuidador do 

mesmo sexo (4), manifestar-se acerca de cuidador do sexo oposto (16) e manifestar-

se acerca de cuidadores de ambos os sexos (3).   

Proteção e manutenção da privacidade: esta categoria agrupou 15 (29,4%) 

comportamentos dos clientes, relacionados à exposição e resguardo da sua 

intimidade, manifestados frente às situações vivenciadas na UTI. Estes foram 

incluídos em quatro subcategorias [tabelas 2.1.2; 2.2.2; 2.3.2; 2.4.2; 2.5.2 do apêndice 

A]: manifestar-se acerca da exposição corporal (06), manifestar-se acerca da proteção 

corporal (04), realizar autocuidado (02) e reivindicar privacidade (03). 

Atitudes do cliente: com 13 (25,5%) comportamentos identificados, esta categoria 

abrangeu as manifestações do cliente relacionadas a seu aspecto físico, apresentação 

e dificuldades, bem como à manifestação de falta de informação sobre o 

atendimento na UTI. Seu agrupamento resultou na formulação de cinco 

subcategorias [tabelas 2.1.3; 2.2.3; 2.5.3 do apêndice A]: manifestar preocupação com 

auto-imagem (03), manifestar preocupação com necessidade de eliminação (05), 

desconhecer condutas de atendimento (02), demonstrar pudor perante familiar (01) 

e relacionar-se com profissionais (02). 

 

 As conseqüências para a equipe de saúde relatadas pelas enfermeiras, 

referentes aos ICPs, também estão apresentadas na Tabela 2, constatando-se 107 

(100%) na totalidade. Depois de agrupadas de acordo com as semelhanças 

encontradas, elas foram reunidas em subcategorias, para em seguida se proceder à 

categorização propriamente dita. Por fim, a distribuição das quatro categorias deu-

se da seguinte forma: 

Sentimentos negativos: esta categoria englobou 22 (20,6%) alterações emocionais 

negativas manifestadas pela equipe de saúde diante de situações com atribuição 

positiva, as quais envolveram a nudez parcial ou total do cliente durante a 

internação na UTI. Estas alterações foram incluídas em três subcategorias [tabelas 

2.1.6; 2.5.4 do apêndice A], sendo sensação de mal-estar (3), angústia (01) e 

preocupação (8). 

Sentimentos positivos: com 35 (32,7%) manifestações emocionais positivas 

identificadas nos relatos, esta categoria reuniu as conseqüências para a equipe de 
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saúde, referentes ao atendimento intensivo envolvendo a exposição corporal do 

cliente. Tais sentimentos foram distribuídos em cinco subcategorias [tabelas 2.1.7; 

2.2.6; 2.3.5; 2.5.5 do apêndice A]: sensação de bem-estar (20), ficar à vontade (02), 

tranqüilidade (08), gratificação (03) e satisfação (02). 

Prejuízo na qualidade da assistência: foram agrupadas nesta categoria seis (5,6%) 

conseqüências para a equipe de saúde que indicaram falhas no processo de 

comunicação relacionadas à exposição da intimidade do cliente. As três 

subcategorias [tabelas 2.1.8; 2.3.6; 2.5.6 do apêndice A] que as englobaram são 

dificuldade em lidar com a situação (2), relacionamento com familiares (2) e 

desproteção da intimidade do cliente (2). 

Garantia da qualidade da assistência: tal categoria apresentou o maior número de 

conseqüências para a equipe de saúde, totalizando 44 (41,1%) decorrentes da 

exposição do corpo do cliente. Incluíram-se aquelas nas quais se identificou o êxito 

do processo de trabalho dos profissionais, com predomínio do aspecto humano, 

porém, observando-se também sucesso no aspecto técnico-científico. Por 

conseguinte, elas foram inseridas em cinco subcategorias [tabelas 2.1.9; 2.2.7; 2.3.7; 

2.5.7 do apêndice A]: respeitar o cliente (14), obter reconhecimento do cliente (07), 

conquistar confiança do cliente (09), proteger intimidade do cliente (09) e orientar o 

cliente (05). 

 

 Do mesmo modo procedeu-se com as conseqüências para os clientes, 

referentes aos ICPs, apresentadas na Tabela 2. Vale lembrar que elas foram 

identificadas a partir das informações fornecidas pelas enfermeiras, no total de 157 

(100%), englobadas nas seguintes categorias: 

Sentimentos negativos: embora tenham sido extraídas de relatos de incidentes 

críticos com atribuição positiva, estes envolveram a nudez parcial ou total do 

cliente, evidenciando-se 54 (34,4%) conseqüências para os clientes implicando 

manifestações emocionais de conotação negativa. Estas foram incluídas em cinco 

subcategorias [tabelas 2.1.6; 2.2.5; 2.4.4; 2.5.4 do apêndice A]: sensação de mal-estar 

(11), vergonha (26), constrangimento (10), tensão (3) e preocupação (4).   

Sentimentos positivos: categoria que apresentou a maior freqüência, sendo 

composta pelas manifestações emotivas de cunho positivo relacionadas à exposição 

da intimidade do cliente enquanto foi assistido na UTI. Totalizaram-se 59 (37,6%) 
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conseqüências identificadas, cuja distribuição abrangeu cinco subcategorias [tabelas 

2.1.7; 2.2.6; 2.3.5; 2.4.5; 2.5.5 do apêndice A]: sensação de bem-estar (12), ficar à 

vontade (24), tranqüilidade (15), satisfação (4) e segurança (4). 

Prejuízo na qualidade da assistência: tal categoria apresentou somente três (1,9%) 

conseqüências para os clientes, oriundas de falhas quanto à preservação da 

intimidade durante a internação na terapia intensiva. Estas foram incluídas na 

subcategoria [tabelas 2.3.6; 2.5.6 do apêndice A] desproteção da intimidade (3).  

Garantia da qualidade da assistência: nesta categoria foram identificadas 41 

(26,1%) conseqüências para o cliente na descrição das situações, vivenciadas com 

seu corpo parcial ou totalmente despido.  Sua composição englobou as que 

evidenciaram os resultados satisfatórios da assistência, denotando-se a ênfase aos 

aspectos humanos. Estas conseqüências foram incluídas em quatro subcategorias 

[tabelas 2.1.9; 2.2.7; 2.3.7; 2.4.6; 2.5.7 do apêndice A]: respeito dos profissionais (10), 

reconhecimento pela equipe (7), proteção da intimidade (17) e compreensão das 

condutas e orientações da equipe (7).  

  

Com o propósito de facilitar a compreensão do leitor ao acompanhar o 

desenvolvimento da discussão dos resultados, optou-se pela apresentação de cada 

categoria de situação e respectivas categorias de comportamentos e conseqüências 

extraídos dos incidentes críticos positivos. 

 

3.3.1 Categorias de situação, comportamentos e conseqüências dos ICPs 

A primeira categoria de situação a ser apresentada é necessidades básicas, 

bem como as respectivas categorias de comportamentos e de conseqüências, cujos 

dados constituem a Tabela 2.1. 

 Verifica-se nesta tabela um total de 80 (100%) comportamentos da equipe de 

saúde, evidenciando-se que a maioria está relacionada à proteção e manutenção da 

privacidade (38,7%), ao passo que se observa, entre os 32 (100%) comportamentos 

emitidos pelos clientes, referência majoritária à identidade de gênero (50%). 

Na seqüência, denota-se entre os comportamentos da equipe, priorização à 

orientação ao cliente (21,3%) e questão de gênero (21,3%), seguidas por atitudes do 

profissional (17,5%), ao passo que os clientes apresentaram nove (28,1%) atitudes 

referentes a esta categoria de situação. Por outro lado, constata-se na mesma tabela, 
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menor freqüência de comportamentos dos clientes relacionados à preservação da 

privacidade (21,9%) e apenas um (1,2%) comportamento da equipe destinado à 

orientação da equipe de saúde.  

 

Tabela 2.1 - Distribuição   das   categorias   de    comportamentos   e    conseqüências 
                      referentes à  categoria  de  situação  necessidades  básicas, extraídos dos 
                      incidentes críticos positivos - Maringá, 2002 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero  

Proteção e manutenção da           
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

Orientação à equipe de saúde 

17 

31 
 

14 

17 

01 

21,3 

38,7 
 

17,5 

21,3 

1,2 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da              
assistência  

Garantia da qualidade da             
assistência  

13 

07 

02 
 

15 

 

35,1 

18,9 

5,4 
 

40,6

 
Total 80  100 Total 37  100 

Comportamentos do  
cliente 

ƒ    % Conseqüências para o 
cliente 

ƒ    % 

Questão de gênero  

Proteção e manutenção da  
privacidade 

Atitudes do cliente 

16 

07 
 

09 

50 

21,9 
 

28,1 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Garantia da qualidade da   
assistência  

46 

38 

27 

41,5 

34,2 

24,3 

Total  32  100 Total 111  100 
 

Com relação às conseqüências, a Tabela 2.1 demonstra que as mais referidas 

pela equipe de saúde ressaltam os aspectos que apontam a garantia da qualidade da 

assistência (40,6%), evidenciando-se destaque aos sentimentos negativos (35,1%), 

seguidos pelos positivos (18,9%). Por sua vez, os clientes destacaram com maior 

freqüência, as emoções de conotação negativa (41,5%) e positiva (34,2%) durante a 

realização de cuidados destinados ao atendimento das necessidades básicas.  

Verifica-se também que a equipe apontou com menor freqüência 

conseqüências que denotam prejuízo na qualidade da assistência (5,4%) e os clientes 

não apontaram nenhuma. Em contrapartida, os clientes referiram 27 (24,3%) que 

demonstram satisfação em relação à garantia da qualidade da assistência.     

Do mesmo modo que a assistência às necessidades básicas, o atendimento 

na terapia intensiva compreende o período de admissão e permanência na UTI, 

próxima categoria de situação, cujos dados estão apresentados na Tabela 2.2. 
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Observa-se nesta tabela, que os comportamentos da equipe estão voltados 

primeiramente para a proteção e manutenção na privacidade (35%) e para a 

orientação ao cliente (35%), seguidas em menor número pelos relacionados à 

questão de gênero (15%) e às atitudes dos profissionais (15%).  

 

Tabela 2.2 - Distribuição   das    categorias   de   comportamentos   e   conseqüências   
                      referentes  à  categoria  de  situação   admissão e  permanência  na  UTI,  
                      extraídos dos incidentes críticos positivos - Maringá, 2002 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da 
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

03 

07 
 

03 

07 

15 

35 
 

15 

35 

Sentimentos positivos 

Garantia da qualidade da 
Assistência 

09 

10 

47,4 

52,6

 

Total 20  100 Total 19  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da 
privacidade 

Atitudes do cliente 

02 

02 
 

01 

40 

40 
 

20 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Garantia da qualidade da          
assistência  

04 

06 

03 

30,8 

46,1 

23,1 

Total 05  100 Total 13  100 
 

Os clientes emitiram menor número de comportamentos (05) nesta categoria 

de situação (tabela 2.2), sendo incluídos nas categorias questão de gênero (40%) e 

proteção e manutenção da privacidade (40%), identificando-se apenas uma  atitude 

do cliente (20%). 

 A mesma tabela demonstra um número maior de conseqüências para a 

equipe de saúde (19) do que para os clientes (13), constatando-se garantia da 

qualidade da assistência (52,6%) e sentimentos positivos (47,4%) como as 

conseqüências mais apontadas pela equipe. Em relação aos clientes, destacam-se os 

sentimentos positivos (46,1%) como as mais freqüentes, seguidos pelos sentimentos 

negativos (30,8%) e pelas que denotam garantia à qualidade da assistência (23,1%). 

 O tratamento intensivo compreende procedimentos simples e complexos, 

indicados e executados de acordo com as condições clínicas do cliente. A Tabela 2.3 

refere-se à categoria de situação procedimentos terapêuticos.  
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Constata-se nesta tabela, predominância em relação à proteção e manutenção 

da privacidade (40%) entre os 25 (100%) comportamentos da equipe. Na seqüência, 

evidenciam-se as atitudes do profissional (28%) e os relacionados à questão de 

gênero (24%), emergindo em menor freqüência orientação ao cliente (8%). 

 

Tabela 2.3 - Distribuição   das   categorias   de    comportamentos    e   conseqüências 
                      referentes à categoria de situação procedimentos terapêuticos, extraídos 
                      dos incidentes críticos positivos – Maringá, 2002 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da           
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

06 

10 
 

07 

02 

24  

40 
 

28 

8 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência 

Garantia da qualidade da 
assistência 

18 

02 
 

08 

64,3 

7,1 
 

28,6 

Total 25  100 Total 28  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da  
privacidade 

04 

01 

80 

20 
 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

06 

02 
 

07 

40 

13,3 
 

46,7 

Total 05  100 Total 15  100 
 

 Observando-se os comportamentos da clientela (05) apresentados na mesma 

tabela, verifica-se que a maioria refere-se à questão de gênero (80%) e apenas um   

voltado para a proteção e manutenção da privacidade (20%). 

 A Tabela 2.3 demonstra um total de 28 (100%) conseqüências para a equipe, 

identificando-se que os sentimentos positivos (64,3%) foram os mais freqüentes, 

seguidos pelos que asseguram a garantia da qualidade da assistência (28,6%). As 

informantes enumeraram 15 (100%) conseqüências para os clientes, evidenciando-se 

garantia da qualidade da assistência (46,7%) e sentimentos positivos (40%) com 

maior freqüência. Foram apontadas para ambos, equipe e cliente, apenas duas (7,1% 

e 13,3% respectivamente) conseqüências que indicam prejuízo na qualidade da 

assistência.  

 Na Tabela 2.4 constam os dados relativos à categoria de situação avaliação 

física, visto que, para definir o estado geral do cliente e a terapia a ser 



 43

implementada, este é submetido a exame físico freqüente, considerando-se que as 

alterações podem ser significativas e ocorrer rapidamente, quando se trata de UTI.  

 
Tabela 2.4 - Distribuição   das   categorias    de   comportamentos   e   conseqüências  
                      referentes   à   categoria   de  situação   avaliação   física,   extraídos   dos    
                      incidentes críticos positivos – Maringá, 2002 

Comportamentos da 
equipe 

ƒ     % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da    
privacidade 

Orientação ao cliente 

02 

05 
 

02 

22,2 

55,6 
 

22,2 

  

Total 09  100 Total  
Comportamentos do  

cliente 
ƒ     % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ     % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da   
privacidade 

01 

01 

50 

50 
 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Garantia da qualidade da 
assistência  

02 

06 

02 

20 

60 

20 

Total 02  100 Total 10  100 
 

Nesta tabela pode-se verificar maior freqüência com respeito à proteção e 

manutenção da privacidade (55,5%) dentre os comportamentos da equipe (09), ao 

passo que orientação ao cliente (22,2%) e questão de gênero (22,2%), foram  citados 

com menor freqüência. Todavia, foram identificados somente dois (100%) 

comportamentos dos clientes direcionados à questão de gênero (50%) e proteção e 

manutenção da privacidade (50%). 

 Com respeito às conseqüências para os clientes referentes a esta categoria, a 

maioria identificada foi de sentimentos positivos (60%), constatando-se com menor 

freqüência os sentimentos negativos (20%) e as que denotam garantia à qualidade 

da assistência (20%). Em contrapartida, a equipe de saúde não manifestou nenhuma 

conseqüência (tabela 2.4). 

 A visita do familiar é importante para o cliente em tratamento intensivo, 

identificando-se nos relatos, dados relacionados à exposição corporal implicando o 

horário de visita (tabela 2.5). 

Observa-se na Tabela 2.5 que foram levantados 12 (100%) comportamentos 

da equipe, predominando os relacionados à proteção e manutenção da privacidade 
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(58,3%) durante o horário de visita, seguidos por atitudes do profissional (25%) e 

questão de gênero (16,7%). 

  

Tabela 2.5 - Distribuição   das   categorias   de   comportamentos   e    conseqüências,  
                      referentes  à  categoria  de  situação   horário   de   visita,   extraídos  dos  
                      incidentes críticos positivos – Maringá, 2002 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da  
privacidade 

Atitudes do profissional 

02 

07 
 

03 

16,7 

58,3 
 

25 
 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência 

09 

01 

02 
 

11 

39,2 

4,3 

8,7 
 

47,8 

Total 12  100 Total 23  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Proteção e manutenção da  
privacidade 

Atitudes do cliente 

04 
 

03 

57,2 
 

42,8

 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

02 

03 

01 
 

02 

25 

37,5 

12,5 
 

25 

Total 07  100 Total 08  100 
 

Assim como a equipe, os clientes apresentaram um número maior de 

comportamentos relacionados à privacidade (57,2%), evidenciando-se também 

atitudes dos clientes (42,8%).  

As conseqüências (tabela 2.5) mais apontadas pela equipe de saúde foram as 

que asseguram a garantia da qualidade da assistência (47,8%), seguidas por 

sentimentos negativos (39,2%). Por outro lado, os clientes referiram como a 

conseqüência mais freqüente os sentimentos positivos (37,5%), na seqüência 

sentimentos negativos (25%) e garantia da qualidade da assistência (25%). 

 As conseqüências menos freqüentes para a equipe são as que indicam  

prejuízo na qualidade da assistência (8,7%) e sentimentos positivos (4,3%). Para os 

clientes foi evidenciada apenas uma conseqüência que denota prejuízo à qualidade 

da assistência (12,5%).  
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3.4 Incidentes críticos negativos (ICNs) 

Assim como se desenvolveu a análise dos incidentes críticos positivos, 

prosseguiu-se com a análise dos incidentes críticos negativos, cujos resultados são 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição    das   categorias    de    comportamentos   e    conseqüências  
                    extraídos dos incidentes críticos negativos – Maringá,2002 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero  

Proteção e manutenção da   
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

Orientação à equipe de saúde 

34 

77 
 

40 

26 

09 

18,3 

41,4 
 

21,5 

14 

4,8 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da 
assistência                        
 
Garantia da qualidade da 
assistência 

73 

02 

65 

 

36 

41,5 

1,1 

37 

 

20,4 

Total 186  100 Total 176  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da           
privacidade 

Atitudes do cliente 

13 

31 
 

08 

25 

59,6 
 

15,4 

 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da 
assistência 
 
Garantia da qualidade da 
assistência 

82 

27 

25 
 
 

09 

57,3 

18,9 

17,5 
 
 

6,3 

Total 52  100 Total 143  100 
 

Pode-se observar na tabela acima, que os dados referentes aos ICNs 

demonstram terem sido encontrados 186 (100%) comportamentos da equipe de 

saúde nos relatos de situações vivenciadas na terapia intensiva nas quais houve 

implicação da exposição corporal parcial ou total do cliente. Esses comportamentos 

foram reunidos de acordo com a semelhança e distribuídos em cinco categorias, 

apresentadas a seguir: 

Questão de gênero: tal categoria englobou 34 (18,3 %) comportamentos da equipe 

de saúde relacionados à identidade de gênero, os quais foram inseridos em quatro 

subcategorias [tabelas 3.1.1; 3.2.1; 3.3.1; 3.4.1; 3.5.1; 3.6.1 do apêndice B]. Estas assim 

se apresentam: cuidador do mesmo sexo (12), cuidadores de ambos os sexos (17), 

cuidador do sexo oposto (04) e disponibilizar cuidador do mesmo sexo (01). 
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Proteção e manutenção da privacidade: com 77 (41,4 %) comportamentos da equipe 

de saúde identificados, esta categoria foi a que apresentou a maior freqüência. 

Foram incluídas as condutas dos profissionais referentes ao resguardo da 

individualidade e intimidade do cliente, as quais, depois de agrupadas, inseriram-se 

em seis subcategorias [tabelas 3.1.2; 3.2.2; 3.3.2; 3.4.2; 3.5.2; 3.6.2 do apêndice B] 

denominadas exposição corporal parcial (18), exposição corporal total (08), proteção 

corporal parcial (11), proteção corporal total (10), proteção do espaço pessoal (16) e 

condutas para proteção da intimidade (14).   

Atitudes do profissional: reuniram-se nesta categoria as ações da equipe de saúde 

direcionadas aos clientes internados na UTI, totalizando 40 (21,5%) atitudes. Tais 

condutas, após o agrupamento, foram distribuídas em cinco subcategorias [tabelas 

3.1.3; 3.2.3; 3.3.3; 3.4.3; 3.6.3 do apêndice B]: manifestar preocupação com o cliente 

(15), manifestar desconsideração pelo cliente (13), manifestar dedicação pelo cliente 

(07), priorizar cuidados intensivos (04) e agir com respeito (01). 

Orientação ao cliente: agruparam-se nesta categoria as explicações dos profissionais 

destinadas ao cliente sobre a assistência com envolvimento da nudez parcial ou total 

e aspectos técnicos para o desenvolvimento das atividades. Os 26 (14%) 

comportamentos identificados foram compilados em três subcategorias [tabelas 

3.1.4; 3.2.4; 3.3.4; 3.4.4 do apêndice B]: execução de cuidado ou procedimento (24), 

que cuidador será do sexo oposto (01) e motivo para a atitude médica (01).          

Orientação à equipe de saúde: os noves (4,8%) comportamentos englobados nesta 

categoria consistem em esclarecimentos acerca de condutas e ações referentes a 

cuidados ou procedimentos, direcionados aos profissionais atuantes na UTI, ante a 

exposição corporal do cliente. Eles foram distribuídos em três subcategorias [tabelas 

3.1.5; 3.2.5; 3.4.5; 3.6.4 do apêndice B], constituindo-se em realizar cuidado ou 

procedimento (04), proteger a intimidade do cliente (04) e respeitar o cliente (01).  

  

Na Tabela 3 pode-se verificar que os comportamentos dos clientes, de acordo 

com a narrativa das enfermeiras, compõem um total de 52 (100%) referentes aos 

ICNs. Depois do arrolamento dos dados similares com relação ao corpo desnudo do 

cliente durante o atendimento na UTI, procedeu-se à subcategorização, sendo eles 

então, incluídos nas seguintes categorias: 
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Questão de gênero: os clientes emitiram 13 (25%) comportamentos a respeito da 

identidade de gênero relacionados à exposição corporal. Após sua identificação e 

agrupamento, os mesmos foram incluídos em quatro subcategorias [tabelas 3.2.1; 

3.3.1; 3.4.1; 3.6.1 do apêndice B]: manifestar-se acerca de cuidador do sexo oposto 

(07), manifestar-se acerca de cuidador do mesmo sexo (03), manifestar-se acerca de 

cuidadores de ambos os sexos (02) e assumir ser homossexual do sexo masculino (01). 

Proteção e manutenção da privacidade: esta categoria apresentou a maior 

freqüência, totalizando 31 (59,6%) comportamentos, sendo englobadas as 

manifestações do cliente com relação à preservação da intimidade e individualidade 

na esfera da UTI. As três subcategorias [tabelas 3.1.2; 3.2.2; 3.3.2; 3.4.2 do apêndice 

B] oriundas do agrupamento dos dados são manifestar-se acerca da exposição 

corporal (21), manifestar-se acerca da proteção corporal (09) e reivindicar 

privacidade (01). 

Atitudes do cliente: foram incluídas nesta categoria as condutas de caráter pessoal, 

como manifestações de preocupação com seu estado clínico e quanto à opção sexual, 

ante a exposição corporal durante o atendimento. Evidenciaram-se oito (15,4%) 

comportamentos, que foram distribuídos em quatro subcategorias [tabelas 3.2.3; 

3.3.3; 3.4.3; 3.6.3 do apêndice B]: manifestar preocupação (04), manifestar-se acerca 

da sexualidade (02), agir como se fosse gestante (01) e permanecer quieto e atender 

solicitações durante procedimento (01).        

 

As conseqüências para a equipe de saúde extraídas dos ICNs, demonstradas 

na Tabela 3, totalizam 176 (100%), identificadas nos relatos das enfermeiras. Estas 

foram agrupadas de acordo com as características comuns e posteriormente 

inseridas em subcategorias. Sua distribuição nas categorias maiores pode ser 

verificada a seguir: 

Sentimentos negativos: esta categoria incluiu as manifestações emotivas de caráter 

negativo evidenciadas nos relatos em relação à nudez parcial ou total do cliente 

durante o atendimento, apresentando a maior freqüência, com um total 73 (41,5%). 

Estas foram reunidas em cinco subcategorias [tabelas 3.1.6; 3.2.6; 3.3.5; 3.4.6; 3.5.3; 

3.6.5 do apêndice B] definidas como constrangimento (30), sensação de mal-estar 

(27), impotência (07), insegurança (06) e preocupação (03). 

Sentimentos positivos: foram identificadas somente duas (1,1%) conseqüências 
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para a equipe de saúde, manifestadas como alteração emocional satisfatória, sendo 

incluídas na subcategoria [tabela 3.4.7 do apêndice B], sensação de bem-estar (02). 

Prejuízo na qualidade da assistência: englobaram-se nesta categoria as 

conseqüências para a equipe de saúde, decorrentes de falhas no processo de 

comunicação e relativas à preservação da intimidade do cliente, assim como as 

relacionadas aos aspectos ético-morais. Depois de agrupadas, totalizando 65 (37%) 

conseqüências, elas foram distribuídas em cinco subcategorias [tabelas 3.1.8; 3.2.8; 

3.3.7; 3.4.8; 3.5.4; 3.6.6 do apêndice B], assim formuladas: desproteção da intimidade 

do cliente (22), desconsideração pelo cliente (23), dificuldade em lidar com a 

situação (16) e invasão da intimidade do cliente (04). 

Garantia da qualidade da assistência: foram encontradas 36 (20,4%) conseqüências 

para a equipe de saúde, considerando-se para inclusão as que demonstraram a 

valorização dos aspectos humanos, morais e éticos para o atendimento do cliente em 

relação à proteção da privacidade. A partir do seu arrolamento, sua distribuição se 

deu em cinco subcategorias [tabelas 3.1.9; 3.2.9; 3.3.8; 3.4.9; 3.6.7 do apêndice B]: 

proteger intimidade do cliente (21), respeitar o cliente (05), orientar equipe de 

enfermagem (04), preocupar-se com postura inadequada e antiética (04) e 

compreender sentimentos do cliente (02). 

 

O procedimento para a categorização das conseqüências para os clientes 

desenvolveu-se a partir dos dados identificados nas narrativas das enfermeiras 

acerca dos incidentes críticos negativos. Igualmente, estão apresentados na Tabela 3, 

constatando-se uma totalidade de 143 (100%) conseqüências, as quais foram 

distribuídas nas categorias relacionadas a seguir: 

Sentimentos negativos: tal categoria apresentou a maior freqüência, com um total 

de 82 (57,3%) conseqüências evidenciadas. Englobaram-se as alterações emocionais 

de cunho negativo manifestadas pelos clientes, com relação à exposição do seu 

corpo durante a assistência na terapia intensiva. Após o agrupamento, elas foram 

compiladas em oito subcategorias [tabelas 3.1.6; 3.2.6; 3.3.5; 3.4.6; 3.5.3; 3.6.5 do 

apêndice B]: vergonha (34), sensação de mal-estar (09), constrangimento (07), 

angústia (05), amedrontado (09), tensão (08), indignação (05) e preocupação (05). 

Sentimentos positivos: foram incluídas nesta categoria as manifestações emotivas 

de conotação satisfatória frente à exposição corporal, totalizando 27 (18,9%) 
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conseqüências para o cliente. Estas, depois de reunidas conforme as semelhanças, 

inseriram-se em três subcategorias [tabelas 3.1.7; 3.2.7; 3.3.6; 3.4.7 do apêndice B]: 

tranqüilidade (07), ficar à vontade (14) e sensação de bem-estar (06). 

Prejuízo na qualidade da assistência: com 25 (17,5%) conseqüências identificadas, 

esta categoria reuniu os dados que demonstraram falhas relacionadas à preservação 

da intimidade do cliente e que denotam desvalorização quanto à humanização no 

contexto da UTI. Depois de agrupadas segundo a similaridade, foram distribuídas 

em seis subcategorias [tabelas 3.1.8; 3.2.8; 3.3.7; 3.4.8; 3.6.6 do apêndice B], assim 

formuladas: desproteção da intimidade (13), invasão da intimidade (04), remoção 

das roupas do cliente ser rotina na UTI (01), submissão à atitude do profissional 

(01), desconsideração do profissional (02) e percepção da reação da equipe (04). 

Garantia da qualidade da assistência: encontraram-se apenas nove (6,3%) 

conseqüências nesta categoria, se incluindo as que demonstraram atenção à 

proteção da privacidade do cliente e respeito à sua individualidade. Estas foram 

inseridas em duas subcategorias [tabelas 3.1.9; 3.3.8; 3.6.7 do apêndice B], definidas 

como proteção da intimidade (07) e respeito do profissional (02). 

    Na continuidade, apresentam-se as categorias de situação dos ICNs e 

respectivas categorias de comportamentos e conseqüências, assim como se procedeu 

com os ICPs. 

 

3.4.1 Categorias de situação, comportamentos e conseqüências dos ICNs 

A Tabela 3.1 constitui-se dos dados referentes à categoria de situação 

necessidades básicas, evidenciando-se que proteção e manutenção da privacidade 

(59,5%) apresentou a maior freqüência dentre os 37 (100%) comportamentos 

emitidos pela equipe de saúde. Questão de gênero (16,2), orientação à equipe de 

enfermagem (10,8%), atitudes do profissional (8,1%) e orientação ao cliente (5,4%) 

apresentam menor freqüência. Em contrapartida, os clientes manifestaram somente 

três comportamentos relacionados à proteção e manutenção da privacidade (100%). 

  Verifica-se nessa tabela, que as conseqüências para a equipe totalizam 36 

(100%), sendo mais apontadas as que denotam à prejuízo qualidade da assistência 

(44,5%), seguidas de sentimentos negativos (38,9%), ao passo que as que indicam a 

qualidade da assistência apresentaram menor freqüência (16,6%). 
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Tabela 3.1 - Distribuição   das   categorias   de   comportamentos    e    conseqüências  
                      referentes  à  categoria  de  situação necessidades  básicas, extraídos dos  
                      incidentes críticos negativos – Maringá, 2002 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero  

Proteção e manutenção da           
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

Orientação à equipe de saúde 

06 

22 
 

03 

02 

04 

16,2 

59,5 
 

8,1 

5,4 

10,8 

Sentimentos negativos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência   

Garantia da qualidade da  
assistência 

14 

16 
 

06 

38,9 

44,5 
 

16,6

 

Total 37  100 Total 36  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Proteção e manutenção da  
privacidade 

 

03  100 Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

05 

03 

04 
 

03 

33,3 

20 

26,7 
 

20 

Total 03  100 Total 15  100 
  

As conseqüências mais freqüentes para os clientes, mencionadas pelas 

enfermeiras, foram os sentimentos negativos (33,3%). Em seguida identificam-se as 

relacionadas ao prejuízo na qualidade da assistência (26,7%), observando-se que 

sentimentos positivos (20%) e garantia da qualidade da assistência (20%) foram 

menos freqüentes, totalizando 15 (100%) conseqüências para os clientes. 

 Os dados identificados em relação à próxima categoria de situação, 

admissão e permanência na UTI, estão apresentados na Tabela 3.2, na qual se pode 

observar um total de 47 (100%) comportamentos da equipe. 

Nessa tabela, identifica-se novamente predominância das condutas 

relacionadas à proteção e manutenção da privacidade (44,7%), seguidos por 

orientação ao cliente (23,4%), questão de gênero (17%) e atitudes do profissional 

(12,8%). Orientação à equipe de saúde foi identificada com menor freqüência (2,1%). 

A maior freqüência dentre os 17 (100%) comportamentos dos clientes foi 

identificada com respeito à proteção e manutenção da privacidade (88,2%), 

constatando-se, minoritariamente, condutas relacionadas à questão de gênero (5,9%) 

e atitudes do cliente (5,9%).  
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Tabela 3.2 - Distribuição    das   categorias   de   comportamentos   e    conseqüências  
                      referentes  à  categoria  de  situação  admissão  e  permanência   na  UTI,  
                      extraídos dos incidentes críticos negativos – Maringá, 2002 

Comportamentos da 
 equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da           
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

Orientação à equipe de saúde 

08 

21 
 

06 

11 

01 

17 

44,7 
 

12,8 

23,4 

2,1 

Sentimentos negativos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

 

09 

21 
 

11 

5,9 

61,8 
 

32,3

 

Total 47  100 Total 34  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Questão de gênero  

Proteção e manutenção da          
privacidade 

Atitudes do cliente 

01 

15 
 

01 

5,9 

88,2 
 

5,9 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

41 

09 

11 

67,2 

14,8 

18 

Total 17  100 Total 61  100 
 

Constata-se na Tabela 3.2, um total de 34 (100%) conseqüências para a 

equipe, sendo estas menos freqüentes do que para os clientes, para os quais 

evidenciaram-se 61 (100%). As mais citadas pela equipe referem-se à categoria 

prejuízo na qualidade da assistência (61,8%), seguida por garantia da qualidade da 

assistência (32,3%) e sentimentos negativos (5,9%). 

 Por outro lado, os clientes manifestaram majoritariamente sentimentos 

negativos (67,2%) dentre as conseqüências. Na continuidade, verificam-se, com 

menor freqüência, as que denotam prejuízo à qualidade da assistência (18%) e 

sentimentos positivos (14,8%).  

A Tabela 3.3 demonstra os dados identificados em relação à categoria de 

situação procedimentos terapêuticos, verificando-se que proteção e manutenção da 

privacidade (40,5%) apresenta a maior freqüência entre os 37 (100%) 

comportamentos emitidos pela equipe. Em seguida, evidenciam-se orientações ao 

cliente (24,4%), atitudes do profissional (18,9%) e questão de gênero (16,2%).  

Observa-se na mesma tabela que, entre o total de 19 (100%) comportamentos 

emitidos pelos clientes, a maior freqüência relaciona-se à proteção e manutenção da 
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privacidade (52,7%), seguida por questão de gênero (36,8%) e em menor freqüência, 

por atitudes do cliente (10,5%). 

 

Tabela 3.3 - Distribuição   das   categorias   de   comportamentos    e    conseqüências  
                      referentes à categoria de situação procedimentos terapêuticos, extraídos 
                      dos incidentes críticos negativos – Maringá, 2002 

Comportamentos da 
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da  
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

06 

15 
 

07 

09 

16,2 

40,5 
 

18,9 

24,4 

Sentimentos negativos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

16 

10 
 

03 

55,2 

34,5 
 

10,3 

Total 37  100 Total 29  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da  
privacidade 

Atitudes do cliente 

07 

08 
 

02 

36,8 

52,7 
 

10,5 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízos na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

17 

06 

03 
 

04 

56,7 

 20 

10 
 

13,3 

Total 19  100 Total 30  100 
 

Do total de 29 (100%) conseqüências (tabela 3.3), as mais referidas pela 

equipe são sentimentos negativos (55,2%), depois as que indicam prejuízo na 

qualidade da assistência (34,5%), sendo menos freqüentes, as que apontam a 

garantia da qualidade da assistência (10,3%).  

Os clientes também referiram sentimentos negativos (56,7%) como a 

conseqüência mais freqüente, podendo-se verificar na Tabela 3.3, que sentimentos 

positivos (20%), assim como as que denotam a garantia da qualidade da assistência 

(13,3%) e o prejuízo da mesma (10%), foram as conseqüências menos citadas. 

Na Tabela 3.4, referente à categoria de situação avaliação física, observa-se 

que a equipe apresentou 37 (100%) comportamentos e os clientes emitiram somente 

06 (100%).  

Nesta tabela verifica-se a predominância dos comportamentos da equipe de 

saúde em relação à proteção e manutenção da privacidade (32,5%) e atitudes do 

profissional (29,7%), seguidos por questão de gênero (21,6%). Entretanto, as 
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categorias orientação ao cliente (10,8%) e à equipe de saúde (5,4%) foram 

evidenciadas em menor número, dentre o total de 37 (100%) comportamentos. 

  

Tabela 3.4 - Distribuição   das    categorias   de   comportamentos    e   conseqüências  
                      referentes   à   categoria   de   situação   avaliação  física,   extraídos   dos  
                      incidentes críticos positivos – Maringá, 2002 

Comportamentos da 
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da           
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação ao cliente 

Orientação à equipe de saúde 

08 

12 
 

11 

04 

02 

21,6 

32,5 
 

29,7 

10,8 

5,4 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

30 

02 

04 
 

09 

66,7 

4,4 

8,9 
 

20 
 

Total 37  100 Total 45  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da           
privacidade 

Atitudes do cliente 

01 

03 
 

02 

16,7 

50 
 

33,3 

Sentimentos negativos 

Sentimentos positivos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

15 

09 

03 

55,6 

33,3 

11,1 

Total 06  100 Total 27  100 
 

Pode-se constatar também na Tabela 3.4, que os clientes apresentaram três  

(50%) comportamentos relacionados à proteção e manutenção da privacidade, 

evidenciando-se apenas duas (33,3%) atitudes e um referente à identidade de gênero 

(16,7%). 

As conseqüências para a equipe de saúde, com um total de 45 (100%) 

apresentadas na Tabela 3.4, apontam sentimentos negativos (66,7%) como a mais 

freqüente, seguida pelas que denotam a garantia da qualidade da assistência (20%). 

Por outro lado, as que indicam prejuízo na qualidade da assistência (8,9%) e 

sentimentos positivos (4,4%) apresentaram menor freqüência. 

 Identificaram-se 27 (100%) conseqüências para os clientes, apresentando 

maior freqüência os sentimentos de conotação negativa (55,6%). Na seqüência 

apontaram sentimentos positivos (33,3%), sendo que as conseqüências relacionadas 

ao prejuízo na qualidade da assistência (11,1%) foram as menos freqüentes.    
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 A próxima tabela demonstra os dados referentes à categoria de situação, 

horário de visita, observando-se que a equipe emitiu somente três (100%) 

comportamentos, dos quais dois (66,7%) em relação à preservação da privacidade e 

um (33,3%) à questão de gênero. 

 

Tabela 3.5 - Distribuição   das   categorias   de   comportamentos    e    conseqüências  
                      referentes   à   categoria  de  situação   horário  de   visita,  extraídos  dos  
                      incidentes críticos negativos – Maringá, 2002 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a 
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da  
privacidade 

01 

02 

33,3 

66,7 

Sentimentos negativos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

02 

02 

50 

50 

Total 03  100 Total 04  100 
Comportamentos do  

cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

  Sentimentos negativos 02  100 
Total 00 Total 02  100 

 

Verifica-se na Tabela 3.5 que os clientes não apresentaram comportamentos 

relacionados a esta categoria, entretanto identificaram-se como conseqüências dois 

(100%) sentimentos negativos. Igualmente, evidenciam-se sentimentos negativos 

(50%) para a equipe de saúde, além de prejuízo na qualidade da assistência (50%), 

totalizando quatro (100%) conseqüências.   

A última categoria de situação formulada a partir dos relatos de ICNs é 

manifestações da sexualidade, podendo-se constatar na Tabela 3.6, um total de 25 

(100%) comportamentos da equipe. Evidencia-se maior freqüência com respeito às 

atitudes dos profissionais (52%), seguido em menor número pela proteção e 

manutenção da privacidade (20%) e por questão de gênero (20%), sendo que 

orientação à equipe de saúde (8%) foi a menos freqüente. 

Constata-se na mesma tabela que os clientes apresentaram um total de sete 

(100%) comportamentos, dos quais quatro (57,1%) se referem à questão de gênero e 

três (42,9%) às atitudes manifestadas mediante a expressão da sexualidade. 

As conseqüências para os clientes também podem ser constatadas na Tabela 

3.6, totalizando oito (100%), sendo mais freqüentes as que denotam o prejuízo na 

qualidade da assistência (50%), observando-se menor freqüência das que indicam  

garantia da qualidade da assistência (25%) e dos sentimentos negativos (25%). 
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Tabela 3.6 - Distribuição   das   categorias   de   comportamentos   e    conseqüências  
                      referentes  à   categoria   de   situação   manifestações   da    sexualidade,  
                      extraídos dos incidentes críticos negativos – Maringá, 2002 

Comportamentos da  
equipe 

ƒ    % Conseqüências para a  
equipe 

ƒ    % 

Questão de gênero 

Proteção e manutenção da  
privacidade 

Atitudes do profissional 

Orientação à equipe de saúde 

05 

05 
 

13 

02 

20 

20 
 

52 

8 

Sentimentos negativos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

09 

12 
 

07 

32,1 

42,9 
 

25 
 

Total 25  100 Total 28  100 
Comportamentos do 

 cliente 
ƒ    % Conseqüências para o 

cliente 
ƒ    % 

Questão de gênero 

Atitudes do cliente 

04 

03 

57,1 

 

42,9

 

Sentimentos negativos 

Prejuízo na qualidade da  
assistência  

Garantia da qualidade da  
assistência  

02 

04 
 

02 

25 

50 
 

25 

Total 07 100 Total 08 100 
 

Esta tabela demonstra que as conseqüências mais freqüentes para a equipe 

de saúde referem-se ao prejuízo na qualidade da assistência (42,9%), seguidas pelos 

sentimentos negativos (32,1%) e pelas que asseguram a garantia da qualidade da 

assistência (25%).   

  

A partir da apresentação dos dados extraídos dos relatos de incidentes 

críticos positivos e negativos, o passo seguinte consistirá na discussão dos 

resultados obtidos nesta etapa da análise.  

 


