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O AMOR QUE UNE E O AMOR QUE DESUNE 
 

 
 
Começando pelo amor. O amor essencial é união, naturalmente a busca; para ali pesa, para ali caminha, e só ali 

pára. Tudo são palavras de Platão, e de Santo Agostinho. Pois se a natureza do amor é unir, como pode ser efeito do amor o 

apartar? Assim é, quando o amor não é extremado e excessivo. As causas excessivamente intensas produzem efeitos contrários. A 

dor faz gritar; mas se é excessiva, faz emudecer: a luz faz ver; mas se é excessiva, cega: a alegria alenta e vivifica; mas se é 

excessiva, mata. Assim o amor: naturalmente une; mas se é excessivo, divide...  o amor, diz Salomão, é como a morte. Como a 

morte, rei sábio? Como a vida, dissera eu. O amor é união de almas; a morte é separação da alma: pois se o efeito do amor é unir, e 

o efeito da morte é separar, como pode ser o amor semelhante à morte? O mesmo Salomão se explicou. Não fala Salomão de 

qualquer amor, senão do amor forte...  e o amor forte, o amor intenso, o amor excessivo, produz efeitos contrários. É união, e 

produz apartamentos. Sabe-se o amor atar, e sabe-se desatar como Sansão: afectuoso, deixa-se atar: forte, rompe as ataduras. O 

amor sempre é amoroso; mas uma das vezes é amoroso e unitivo, outras vezes amoroso e forte. Enquanto amoroso e unitivo, 

ajunta os extremos mais distantes; enquanto amoroso e forte, divide os extremos mais unidos. Quais são os extremos mais 

distantes e mais unidos que há no mundo? O nosso corpo, e a nossa alma. São os extremos mais distantes; porque um é carne, 

outro espírito; são os extremos mais unidos; porque nunca jamais se apartam. Juntos nascem, juntos crescem, juntos vivem: juntos 

caminham, juntos param, juntos trabalham, juntos descansam: de noite e de dia; dormindo e velando: em todo o tempo, em toda a 

idade, em toda fortuna: sempre amigos, sempre companheiros, sempre abraçados, sempre unidos. E esta união tão natural, esta 

união tão estreita, quem a divide? A morte. Tal é o amor... O amor, enquanto unitivo, é como a vida; enquanto forte, é como a 

morte. Enquanto unitivo, por mais distantes que sejam os extremos, ajunta-os: enquanto forte, por mais unidos que estejam, 

aparta-os. 

Padre Vieira (1608-1697) 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

    
    

 

Resumo 
 

Pirolo, S. M. Atuação interprofissional na terapia intensiva: a integralidade do 
cuidado e o agir comunicativo de Habermas. Ribeirão Preto, 2008.  209 p. Tese 
(Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo. 
 
A atuação interprofissional em saúde tem-se constituído em um elemento importante 
para produção das ações de saúde, frente à complexidade do processo saúde-
doença. Um desafio do trabalho em saúde é o de buscar o comprometimento dos 
trabalhadores, na perspectiva de produzir cuidado integral. Diante do contexto atual, 
em que as experiências do cuidado sob o eixo da integralidade para os doentes em 
situações clínicas críticas ainda são incipientes, esta investigação estabelece como 
objeto de estudo a atuação interprofissional no atendimento das necessidades de 
saúde dos doentes em situações clínicas e cirúrgicas críticas. Assim, o presente 
estudo elege por objetivo geral: produzir análise crítica, segundo Habermas, da 
atuação interprofissional no contexto da terapia intensiva na perspectiva da 
integralidade do cuidado em saúde. Para tanto, passamos por momentos de 
compreender a atuação dos profissionais que compõem a equipe de saúde; de 
interpretar as possibilidades e dificuldades da interação entre os diferentes 
profissionais de saúde e, de compreender as potencialidades e fragilidades da 
articulação interprofissional. Escolhemos as situações de admissão, alta, visita 
clínica aos doentes internados na terapia intensiva como eventos potenciais para 
apreensão da prática interprofissional. O presente estudo insere-se na abordagem 
qualitativa de pesquisa e consiste, ainda, em estudo descritivo elegendo o estudo de 
caso como modalidade de investigação. A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital 
de Clínicas I de Marília foi escolhida como campo empírico. Os sujeitos da pesquisa 
são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas que atuaram nos eventos 
observados. A captação do material empírico consistiu em observação do cenário e 
entrevistas semi-estruturadas juntos aos trabalhadores de saúde. Para tratamento 
do material empírico utilizamos a técnica de interpretação de sentidos. A análise 
permitiu identificar dois eixos temáticos: o cuidado em saúde centrado nas 
necessidades individuais e a relação com a atuação profissional, atribuindo a 
atuação profissional o sentido biomédico, fragmentado do cuidado e centrado na 
tarefa; as possibilidades na transformação do cuidado em saúde na perspectiva da 
integralidade do cuidado e do agir comunicativo evidenciam que a ação instrumental 
está relacionada à interação multiprofissional enquanto a ação comunicativa se 
associa à interprofissionalidade. Finalizamos esse estudo com uma reflexão sobre a 
prática do enfermeiro, a qual evidencia a importância da articulação de ações de 
saúde quanto à integridade da pele do doente acamado. 
 
Descritores: Relações interprofissionais, Assistência ao paciente, Comunicação, 
Prática profissional, Unidade terapia intensiva. 

 
 
 



  

    
    

 

Abstract 
 
 

Pirolo, S. M. Inter-professional Performance on Intensive Therapy: the care integrality 
and the Habermas’ communicative act. Ribeirão Preto, 2008. p. 209 Thesis 
(Doctorate) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 
The health inter-professional performance has been an important element for the 
production of health actions, face to the complex health-disease process. A 
challenge on the health work is to seek the workers commitment, on the perspective 
to produce an integral care. On the present context, where the care experiences 
under the integrality axle for the patients in critical clinical situations are still incipient, 
this investigation sets as the study subject the inter-professional action on the 
attendance of the patients’ health care needs in critical clinical or surgical situations. 
Thus, this study has as general objective: to produce, according to Habermas, critical 
analysis of the inter-professional performance on the intensive therapy context on the 
perspective of the health care’s integrality. For this, we have gone through moments 
to comprehend the performance of the professionals that make part of the health 
team; to interpret the possibilities and difficulties to interact between the different 
health professionals, and to comprehend the potentialities and weaknesses of the 
inter-professional articulation. We have chosen the situations of admission, 
discharge, and clinical visit to the patients on the Intensive Care Unit as potential 
events for apprehension of the inter-professional practice. This study is inserted on 
the qualitative research approach and consists of a descriptive study, electing the 
case study as the investigation modality. The Intensive Care Unit in the Hospital das 
Clínicas I in Marilia has been chosen as empiric field. The research subjects are 
physicians, nurses, physiotherapists and nutritionists that have acted as observed 
events. The empiric material caption has been observation of the scenery and semi-
structured interviews to the health professionals. For treatment of the empirical 
material, we have used the sense interpretations technique. The analysis has 
allowed us to identify two thematic axles:  the health care directed to the individual 
needs and the relation to the professional performance, giving the biomedical point of 
view, fragmented on the care and focused on the task; the possibilities on the 
transformation of the health care under the perspective of the care integrality and the 
communicative act show that the instrumental action is related to the multi-
professional interaction while the communicative action is related to the inter-
professionality. We have finished this study by reflecting on the nurse practice, which 
shows the importance of the articulation of health actions regarding the skin 
integrality of the patient on bed. 
 
Describers:  Interprofessional relations, Paciente care, Comunication, Professional 
practive, Intensive care unit. 

 
 
 
 



  

    
    

 

Resumen 

 
Pirolo, S. M. Actuación Interprofesional en la Terapia Intensiva: La Integralidad del 
Cuidado y el Actuar Comunicativo de Habermas. Ribeirão Preto, 2008. p. 209. Tesis 
(Doctorado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.  
 
La actuación interprofesional en salud ha sido un elemento importante para la 
producción de acciones de salud, frente a la complejidad del proceso salud-
enfermedad. Un desafío del trabajo en salud es buscar el compromiso de los 
trabajadores, en la perspectiva de producir un cuidado integral. En el contexto 
actual, en que las experiencias del cuidado bajo el eje de la integralidad para los 
pacientes en situaciones clínicas críticas son, todavía, incipientes, esta investigación 
pone comoobjeto del estudio la actuación interprofesional en la asistencia de las 
necesidades de salud de los pacientes en las situaciones clínicas o quirúrgicas 
críticas. Así, este estudio tiene como objetivo general: producir, según Habermas, 
análisis crítico de la actuación interprofesional en el contexto de la terapia intensiva 
en la perspectiva de la integralidad del cuidado en salud. Para esto, hemos pasado 
por momentos de comprender la actuación de los profesionales que componen el 
equipo de salud; de interpretar las posibilidades y dificultades para interacción entre 
los diferentes profesionales de salud, y de comprender las potencialidades y 
debilidades de la articulación interprofesional. Hemos elegido las situaciones de 
admisión, alta, y la visita clínica a los pacientes en la Unidad de Terapía Intensiva 
como eventos potenciales para la aprehensión de la práctica interprofesional. Este 
estudio se insere en el abordaje cualitativo de investigación y consiste en un estudio 
descriptivo, elegiendo el estudio de casos como modalidad de investigación. La 
Unidad de Terapía Intensiva del Hospital das Clínicas I en Marilia ha sido elegida 
como campo empírico. Los sujetos de la investigación son médicos, enfermeras, 
fisioterapeutas y nutricionistas que han actuado como eventos observados. La 
captación del material empírico ha sido la observación del escenario y entrevistas 
semi-estructuradas a los profesionales de salud. Para el tratamiento del material 
empírico, hemos usado la técnica de interpretaciones de sentido. El análisis nos ha 
permitido identificar dos ejes temáticos: el cuidado de salud centrado en las 
necesidades individuales y la relación a la actuación profesional, dando el punto de 
vista biomédico, fragmentado en el cuidado y enfocado en la tarea; las posibilidades 
en la transformación del cuidado de salud bajo la perspectiva de integralidad del 
cuidado y la y do de actuar comunicativo evidencian que la acción instrumental se 
relaciona a la interacción multi-profesional mientras la acción comunicativa se 
relaciona a la interprofesionalidad. Hemos terminado este estudio reflejando en la 
práctica del enfermero que evidencia la importancia de la articulación de acciones de 
salud en relación a la integralidad de la piel del paciente en la cama.   
 
Describers: Relaciones interprofesionales, Atención al paciente, Comunicación, 
Práctica profesional, Unidades Terapia intensiva. 
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Apresentação 
 

 

Essa investigação tem a intenção de estudar a atuação interprofissional 

na terapia intensiva, considerando que a complexidade da assistência à saúde dos 

pacientes ali internados requer articulação refinada entre os membros da equipe de 

trabalho tendo em vista a assegurar a integralidade do cuidado em saúde.  

 Esse tema surgiu primeiramente como uma questão conceitual, 

passando depois a ser inquietante do ponto de vista da prática profissional, 

preocupação despertada frente às reflexões decorrentes do curso de Especialização 

Integrada em Terapia Intensiva da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), 

realizado no ano 2004, direcionado a enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas.  

 Esse curso foi instituído com o propósito de estabelecer uma nova 

relação entre os integrantes da equipe de saúde, bem como introduzir uma 

concepção de cuidado que considere o sujeito com seus desejos, preocupações, 

necessidades de cuidados, reconhecendo-se o quanto é difícil ao doente e à família 

enfrentar uma internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A angústia do 

paciente e familiares intensifica-se, uma vez que o significado popular de uma 

internação em UTI revela a sua gravidade por trazer em si o risco iminente de morte. 

Nossa vivência, nesse curso de especialização, também favoreceu 

inquietações acerca das ações desenvolvidas pelos diferentes profissionais que 

compõem a equipe de saúde quanto ao seu campo de atuação. Percebemos que 

uma categoria profissional pouco conhece “o fazer” da outra e assim as condutas 

não são complementares, como deveriam ser. Esse modo de conduzir a assistência 

depende, muitas vezes, da conduta médica, além de ocorrerem, com relativa 
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freqüência, dificuldades na delimitação de papéis e conseqüente duplicidade de 

ações. 

Observamos ainda dificuldades de os profissionais “irem além” de suas 

especialidades, uma vez que a prática do cuidado da equipe de saúde, na terapia 

intensiva, está em essência fundamentada na alta densidade tecnológica e seu agir 

tem desconsiderado o sujeito como protagonista de sua vida. Esse enfoque da 

atuação profissional, normalmente, impõe restrições para lidar com a complexidade 

das necessidades de saúde das pessoas internadas frente à dificuldade de 

estabelecer movimentos de interação dos profissionais de saúde na produção de um 

atendimento integral.  

Daí emergem, então, questionamentos de pesquisa acerca do agir no 

cotidiano da UTI, na perspectiva da integralidade do cuidado. Entendemos que o 

agir no contexto de trabalho é mediado por um projeto de cuidado em saúde 

elaborado por meio de uma ação dialógica, em encontros de equipe criados para 

que cada um e todos possam desfrutar da interação, a fim de constituir um corpo de 

conhecimento teórico-prático capaz de atender à diversidade e à complexidade das 

necessidades de saúde.  

A atuação interprofissional em saúde, na perspectiva da integralidade do 

cuidado, requer aprofundamento conceitual e operativo para melhor compreender 

como os profissionais abordam essa interface do agir medida por uma ação 

comunicativa, no cenário da terapia intensiva, tendo em vista que o Sistema Único 

de Saúde (SUS) estabelece, entre várias premissas, o princípio da integralidade da 

saúde para os níveis de atenção básica, especializada e hospitalar.  
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Assim, nossa inserção na Pós-Graduação permitiu-nos estudar a atuação 

interprofissional e o modo de seus agentes articularem suas práticas a partir de 

reflexões sobre o processo de trabalho interdisciplinar em saúde.  

No primeiro capítulo apresentamos a contextualização da temática, 

abrangendo o hospital contemporâneo, a terapia intensiva como espaço de cuidado, 

o trabalho em saúde e a inserção multiprofissional no cenário hospitalar, bem como 

abordarmos a premissa de complementaridade e interdependência das ações de 

saúde no âmbito da atuação profissional em saúde. 

No segundo capítulo, descrevemos a delimitação do objeto e os 

pressupostos da pesquisa, contemplando reflexões da atuação interprofissional em 

saúde com o objetivo de problematizar o objeto desta investigação. 

No terceiro capítulo, falamos sobre o recorte conceitual, trazendo 

aspectos conceituais sobre a integralidade em saúde com enfoque na prática 

profissional e o agir comunicativo, segundo Habermas, relacionando-os à dinâmica 

da atuação interprofissional. Esse autor faz reflexões críticas acerca da interferência 

da racionalidade científica, instrumental, nas esferas de decisão e defende outro tipo 

de racionalidade: a racionalidade comunicativa. Esse referencial teórico-

metodológico foi escolhido para orientar o delineamento de toda a pesquisa, uma 

vez que essa teoria considera a possibilidade de articulação, interação e 

comunicação dos sujeitos no trabalho.  

No quarto capítulo, relatamos a trajetória metodológica da investigação, 

apontando o método empreendido, o cenário, os sujeitos, as técnicas e instrumentos 

utilizados na coleta do material empírico, pesquisa e procedimento de análise. 



 

   Apresentação 
    

 

No quinto capítulo, apresentamos a interpretação do material empírico, a 

qual nos permitiu identificar dois eixos temáticos: o cuidado em saúde centrado nas 

necessidades individuais e a relação com a atuação profissional, atribuindo o sentido 

biomédico, fragmentado do cuidado, centrado na tarefa da atuação profissional; as 

possibilidades na transformação do cuidado em saúde na perspectiva da 

integralidade do cuidado e do agir comunicativo evidenciaram que a ação 

instrumental está relacionada a uma interação multiprofissional enquanto ação 

comunicativa se associa a interprofissionalidade.  

No sexto capítulo, está a contribuição deste estudo para a prática do 

enfermeiro, uma vez que constitui nosso campo de atuação e a enfermagem 

participa de uma parcela importante na produção de ações de saúde da terapia 

intensiva.  
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1. Contextualizando a temática de estudo  

 

1. 1. O hospital contemporâneo e a terapia intensiva 

 

Iniciamos a contextualização situando primeiramente o contexto hospitalar 

contemporâneo e, em seqüência, a unidade de terapia intensiva. Buscaremos 

elementos que esclareçam como essas entidades vêm-se constituindo como 

unidades prestadoras de ações de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio do Comité de Expertos 

en Organización de la Asistencia Médica, elaborou, em 1957, uma definição de 

hospital: 

 
 [...] El hospital es parte integrante de uma organización médica y social 
cuya misión consiste en proporcionar a la población una asistencia 
medicosanitaria completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios 
externos irradian hasta el ambito familiar; el hospital es también um centro 
de formación de personal medicosanitario y de investigación biosocial 
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1957, p.4). 

 
 
 

Este conceito estimula-nos a entender a trajetória da assistência 

hospitalar contemporânea, por realçar um aspecto importante: o hospital não é uma 

organização isolada, pois compõe uma organização social com a responsabilidade 

de melhorar a saúde das pessoas. Destaca-se, então, um novo papel para o hospital 

frente às mudanças que vêm ocorrendo no modelo brasileiro de atenção à saúde. 

Segundo proposta pelo SUS, o sistema de saúde se organiza por meio do princípio 

da hierarquização dos serviços de saúde. Assim, o hospital vem adaptando-se para 

atender as novas circunstâncias e necessidades de saúde da sua área de 
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abrangência e da densidade tecnológica requerida para ampliar e adequar a sua 

principal missão, a de tratamento e recuperação da pessoa doente.  

Bravo (1967), médico americano, ao proferir palestra em Bogotá, na 

Primera Conferencia Regional de Hospitales de la Federación Internacional de 

Hospitales, realizada com apoio da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), 

comenta que o hospital moderno deve responder aos princípios de eficácia e 

economia e, como serviço de saúde, deve:  

 

[...] projected toward the community and should adhere to every postulate of 
preventive and social medicine by using all colletive and individual means of 
communication available to present-day society. It should, moreover, receive 
the cooperation of scientifically competent staff, endowed with a broad vision 
and an understanding of the importance of its own functions and those of its 
collaborators (Bravo 1967, p. 385). 

 
 
 

Esse autor traz a visão de hospital como empresa que precisa olhar o 

quê, como, quem e para quem produz ações de saúde, para ter resolubilidade e 

direcionar o atendimento hospitalar para a busca da sua viabilidade financeira. Esse 

aspecto ficou evidente, no Brasil, a partir da década de 70, com o desenvolvimento 

científico e tecnológico que provocou a elevação dos custos da assistência 

hospitalar, impondo profundas mudanças no sistema de financiamento da saúde 

(REHEM, 2007). 

Atualmente, os valores pagos pelo SUS têm sido insuficientes para cobrir 

os custos diretos da maioria dos procedimentos hospitalares. Assim, a viabilidade 

financeira da instituição passa pelo uso racional de insumos e procedimentos, ou 

seja, gastar o necessário para se assegurar uma assistência de boa qualidade. 

Todos que trabalham no hospital precisam ter compreensão da situação financeira 
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da instituição para reverter a prática do dia-a-dia, traduzida por profissionais 

compromissados e solidários com a instituição (REHEM, 2007). 

No Brasil, o hospital se tornou mais organizado a partir da década de 50. 

Tinha como base o modelo médico-assistencial privativista, tornando-se a estrutura 

central do sistema de saúde, missão um pouco distante da recomendada pela OMS 

e pela Federación Internacional de Hospitales, por não conjugar ações curativas e 

preventivas. Sua finalidade consistia em cuidar dos trabalhadores do mercado formal 

por meio do atendimento médico especializado e individual em termos de tratamento 

e reabilitação (CAMPOS, 2003).  

Essa missão hospitalar contemplava a expectativa nacional, pois esse 

modelo de atenção co-existia como o modelo assistencial sanitarista, o qual 

respondia pelas ações do campo da saúde coletiva, de cunho mais preventivo. Esta 

configuração dos modelos assistenciais, nos quais instituições distintas realizam 

distintas ações de saúde, dicotomiza o atendimento curativo e o preventivo e traz 

sérios danos para a população (PAIM, 2003). 

A situação do hospital contemporâneo está vinculada às transformações 

políticas, econômicas e sociais do cenário brasileiro, e ao modelo de organização do 

sistema de saúde que produzem fortes impactos nas prestações das ações de 

saúde. Identificamos mudanças no perfil demográfico e epidemiológico da população 

e a inclusão de novos profissionais na área da saúde, produzindo uma busca 

contínua de novas tecnologias e conseqüente aumento no custo do atendimento. 

No final do século XX, observa-se importante queda da mortalidade 

infantil, redução na taxa de fecundidade e envelhecimento da população, sendo que 

os idosos demandam mais internações que a média da população. Também se nota 

aumento da mortalidade por doenças crônicas degenerativas e de causas externas, 
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ou seja, doenças e agravos não transmissíveis. Quanto à morbidade, ocorre o 

reaparecimento de enfermidades como tuberculose e dengue, as denominadas de 

re-emergentes, o surgimento de novos agravos, como a AIDS (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) e as bactérias resistentes a antibióticos. Esses 

agravos demandam maior utilização dos serviços de saúde, ações mais complexas e 

necessidade de mais recursos tecnológicos (VECINA NETO; MALIK, 2007).  

Por sua vez, os hospitais brasileiros se mantêm no modelo assistencial 

curativista, com atendimento centrado na figura do médico, que privilegia a 

especialidade, fraciona o cuidado, fortalece o intervencionismo e o uso expressivo 

de medicação. O sistema permanece centrado em procedimentos e, portanto, pouco 

considera a necessidade de integrar-se como sistema de saúde ignorando a 

complexidade do fenômeno (BRASIL, 2004).   

No Brasil 75% da população habitam nas cidades. Esse elevado grau de 

urbanização favorece a divulgação de informações sobre a qualidade dos serviços, 

os recursos disponíveis e o aparecimento de novas tecnologias, fatores que podem 

levar a um comportamento de busca por cuidados mais especializados, colocando o 

hospital como a primeira opção para atender pessoas doentes (GRABOIS; 

SANDOVAL, 1995). 

Em 1990, o SUS introduziu uma redefinição de sistema de saúde, e uma 

das mudanças consistiu em tornar a rede básica de atenção a porta de entrada do 

sistema, considerando que a maior parte dos problemas de saúde encontra 

resolução fora dos hospitais. Em conseqüência, o hospital seria um espaço 

destinado aos doentes em condições clínicas mais severas, que necessitam de 

cuidados contínuos, de recursos tecnológicos de maior complexidade e de 

profissionais com especializações apropriadas. Esse novo papel do hospital também 
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deve levar em conta o perfil assistencial definido pelo SUS, que adota a 

integralidade como princípio norteador na garantia da qualidade e humanização do 

cuidado. Entretanto, sabe-se que esse processo é gradativo, por implicar alterações 

significativas para a população, profissionais da área da saúde e para a esfera de 

governo (GRABOIS; SANDOVAL, 1995). 

Frente a essa lógica de participação do hospital no sistema de saúde 

local, passa-se a buscar sua operacionalização, com vistas a instituir um eficiente 

sistema de referência e contra-referência, pois a integralidade do cuidado só se 

obtém em rede, a partir de inúmeros serviços de saúde, cada qual operando 

distintas tecnologias. Para tanto, torna-se necessária a organização da oferta de 

serviços prestados pelos hospitais de modo a viabilizar o acesso do doente. O 

hospital estará cumprindo, assim, seu papel de apoio à rede básica, garantindo a 

continuidade do cuidado (REHEM, 2007). 

No hospital, a atenção integral a um doente implica viabilizar o acesso a 

todas as tecnologias disponíveis para o restabelecimento da saúde, como também 

criar um ambiente que proporcione conforto e segurança para a pessoa 

hospitalizada e sua família (BRASIL, 2004). 

Para atender às premissas do SUS, o hospital deve instituir a 

integralidade como eixo organizador das práticas de saúde e estimular nos 

profissionais valores que sustentam um conceito ampliado de saúde. Isso requer 

responsabilização, continuidade da atenção, construção interprofissional de planos 

de cuidados, busca de autonomia do paciente e da família, pois esses não são mais 

atributos restritos à atenção básica, devendo estar presentes em todos os espaços 

de atendimento (FEUERWERKER; CECÍLIO, 2007). 
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De acordo com Ribeiro (1993), o hospital contemporâneo é uma 

instituição nova: 

 
Mudaram suas características, suas finalidades, sua administração, seus 
sujeitos, seus instrumentos e processo de trabalho. O elemento mais 
constante dessa trajetória tem sido o homem que sofre e morre. 
(RIBEIRO, 1993. p. 31) 
 
 

A compreensão desse macro contexto da assistência hospitalar brasileira 

permite reconhecer o quanto é complexa, desafiadora e difícil a atuação dos 

diferentes profissionais de saúde no cotidiano dos serviços de saúde e frente à 

crescente demanda da população. Uma vez que o desempenho dos profissionais 

está relacionado com a qualidade dos serviços prestados, estes devem atentar para 

as novas propostas da assistência hospitalar, visto que as formas como as práticas 

dos profissionais se articulam confere maior ou menor integralidade da atenção à 

saúde por implicar mudanças nas relações de poder entre os profissionais de saúde 

(FEUERWERKER; CECÍLIO, 2007). 

Ferraz (2002), ao abordar a atuação profissional na perspectiva de ofertar 

atendimento de urgência com acolhimento, sugere mudanças na condução das 

ações de saúde, de forma que possam ser elaboradas na lógica de co-produção, o 

que pressupõe profissionais concatenados na técnica e em sensibilidade humana.  

Acrescenta: 

 

Embora alguns possam realizar predominantemente as intervenções no 
corpo biológico e outros, aquelas de acolhimento afetual, necessariamente 
a equipe técnica precisa desenvolver de forma coletiva pensamentos e 
práticas que estejam voltados à inteireza do ser (FERRAZ, 2002, p. 121). 

 
 



 24

   
 

Retomando as idéias anteriormente anunciadas sobre o hospital, que o 

modelo de organização hospitalar implementado no século passado, com 

características de ofertas de assistência medico-sanitária completa, não existe mais, 

essa integralidade de oferta de atenção só se concretiza em rede hierarquizada de 

serviços, como idealizada para a organização do sistema de saúde brasileiro. 

A realidade atual dos grandes hospitais públicos é a de cumprir uma 

missão de dar atendimento a doentes que requerem diagnósticos e tratamentos de 

alta complexidade científica e tecnológica, o que implica demanda ampliada de leitos 

de terapia intensiva. 

 Essa reflexão acerca do novo papel do hospital integrado às propostas 

do SUS, que pressupõe novas formas de os profissionais de saúde interagirem e 

articularem as ações de saúde com a intenção de produzir ações de saúde integrais, 

dá-nos a dimensão da necessidade de buscar conhecimento científico para subsidiar 

essas mudanças. 

  O surgimento das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no hospital 

contemporâneo ocorreu mediante a necessidade de proporcionar melhores 

condições de atendimento a pessoas cujo estado de saúde exige cuidados mais 

complexos, aliados ao avanço tecnológico1. 

Segundo nos ensinam Lino e Silva (2001, p.26), podem-se destacar três 

fases distintas na evolução da UTI. A primeira foi decorrente da “instalação de salas 

de recuperação pós-cirúrgicas” no final da década de 40; na segunda fase, entre 

1940 e 1950, ocorreu o “desenvolvimento de estruturas e equipamentos para o 

                                                 
1 Merhy et al. (1997) entendem avanço tecnológico como a utilização da tecnologia dura na produção do cuidado, ou seja, o 
uso de equipamentos tecnológicos do tipo máquina, normas, estruturas organizacionais. Ver MERHY et al. Agir em saúde: um 
desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 1997. 121 p. 
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suporte respiratório” e a terceira surgiu, no final da década de 50, com os “avanços 

da monitoração eletrocardiográfica e a desfibrilação cardíaca”. 

Lino e Silva (2001) acrescentam que a UTI, no Brasil, foi implantada a 

partir da década de 70, atendendo ao modelo de Atenção Progressiva ao Paciente, 

projeto apoiado pela OPAS, que tinha por finalidade organizar os serviços 

hospitalares a fim de que o doente recebesse assistência no grau de sua 

necessidade, no momento mais oportuno e no local do hospital mais apropriado ao 

seu estado clínico.  

A UTI brasileira surgiu, portanto, importando o modelo assistencial, 

processual e estrutural norte-americano, priorizando a assistência especializada e 

fundamentada em avanços tecnológicos de alto custo. Em conseqüência, exigiu 

profissional com conhecimentos considerados de domínio e privilégio de formação 

médica na linha da clínica individual especializada.  

As UTIs, na sua maioria, constituíam unidades organizacionais fechadas. 

Isso significa dizer que havia um médico responsável pela triagem de todas as 

internações e pelas altas, o qual assumia a assistência ao paciente e os demais 

profissionais de saúde ficavam responsáveis por ações definidas no plano 

diagnóstico e terapêutico médico (FEIN, 1993). 

Atualmente, as equipes que atuam nas UTIs são formadas por médicos, 

nutricionistas, fisioterapeutas e equipes de enfermagem (SANTOS; TOLEDO; 

SILVA, 1999). Esses profissionais realizam ações de avaliações do estado de saúde 

e intervenções, baseadas na dimensão biológica e organizam o trabalho a partir da 

teoria clássica da administração, com enfoque nas tarefas e estruturas (LEITE; VILA, 

2005).  



 26

   
 

Para Gomes (1998), Padilha e Kimura (2000), os serviços de terapia 

intensiva ocupam áreas hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes 

críticos. Esses serviços têm como objetivos concentrar recursos e pessoas para o 

atendimento de pacientes graves e que exijam assistência permanente, além da 

utilização de tecnologia apropriada à observação e monitoração contínua das 

condições vitais do indivíduo e, quando necessário, prover intervenções em 

situações de desequilíbrio clínico. 

De acordo com Koizumi, Kamiyama e Freitas (1979), nesse ambiente de 

trabalho, vivenciam-se constantes expectativas de situações de emergência, de 

atenção de alta complexidade tecnológica e de concentração de pacientes graves, 

sujeitos à mudança súbita no seu estado clínico geral. Essas condições são 

identificadas como estressantes e geradoras de atmosfera emocionalmente 

comprometida, tanto para os profissionais como para os pacientes e seus familiares.  

Trata-se de trabalho cercado por incertezas, conflitos e emoções. Os 

profissionais dessas unidades de saúde vivenciam com freqüência situações de 

morte, de escassez de recursos materiais e de pessoal qualificado e, além de tudo, 

convivem com tomadas de decisões conflitantes relacionadas com a seleção dos 

pacientes que serão atendidos (PADILHA; KIMURA 2000). Esses são alguns dos 

dilemas éticos e profissionais experimentados cotidianamente pela equipe de saúde. 

Tais situações criam tensão entre os profissionais e, em geral, comprometem a 

qualidade da assistência prestada.  

Waldow (1998), Padilha e Kimura (2000), Vila e Rossi (2002) nos ensinam 

que a má utilização dos recursos tecnológicos e o frágil compromisso de alguns 

profissionais têm tornado mecanicista a assistência, ou seja, têm afastado o paciente 
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e sua família da equipe multiprofissional, descaracterizando o cuidado como uma 

ação humana.  

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (2000), 

preocupado com a qualidade do cuidado na UTI, pesquisou aproximadamente 20% 

do total de UTIs em funcionamento no estado e concluiu que as mesmas carecem 

de capacitação da equipe para lidar de forma eficiente na operacionalização da 

complexa tecnologia. Há, também, necessidade de uma equipe interdisciplinar capaz 

de interagir e lidar com a diversidade das necessidades de saúde apresentadas 

pelas pessoas atendidas. 

Diante desse contexto, os diferentes profissionais de saúde da terapia 

intensiva lidam com a instabilidade da vida, com o risco da morte, vivenciando na 

prática situações de incertezas que, em âmbito do trabalho cotidiano, constituem 

problemas pouco estruturados e, ainda assim, os profissionais precisam considerar a 

singularidade dos sujeitos sob sua responsabilidade. Assim enfrentam: 

• uma prática do cuidar pautada no modelo clínico tradicional que prioriza a 

seleção de equipes altamente especializadas, prática presente desde a 

origem dos serviços hospitalares brasileiros (NASCIMENTO, TRENTINI, 

2004); 

• a complexidade do cuidar, que requer atuação profissional relacionada a 

diversas disciplinas e que utiliza constantes avanços tecnológicos para 

alcançar resolubilidade na atenção (LEITE, VILA, 2005); 

• situações estressantes e conflitos, que produzem desgastes físicos e 

emocionais, gerados pelo estado crítico dos pacientes (KOIZUMI, 

KAMIYAMA; FREITAS, 1979). 
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É desse ambiente, dinâmico e complexo, que se espera ver emergirem 

respostas com vistas a qualificar a atuação dos diversos profissionais da terapia 

intensiva e superar a prática clínica tradicional, que tem demonstrado sua falta de 

potência na condução de situações complexas que requerem pluralidade de saberes 

para lidar com a diversidade da atenção à saúde.  

 

1.2. O trabalho em saúde e a inserção multiprofissional no cenário 

hospitalar 

 

Para se considerar a atuação dos diferentes profissionais de saúde, 

faremos uma breve apresentação do trabalho em saúde, a fim de que fique 

demonstrada a compreensão que se tem, neste estudo, a respeito dessa questão.  

O trabalho no hospital segue a lógica taylorista da divisão técnica e social 

do trabalho2, o que caracteriza uma crescente racionalização das práticas 

hospitalares. O ato médico acontece mediante a decomposição em inúmeros atos 

diagnósticos e terapêuticos, executados por diferentes trabalhadores 

(CARAPINHEIRO, 1998). 

O trabalho em si tem sempre uma intenção, e essa se constitui num 

contexto social e histórico. Assim, o trabalho na saúde tem como finalidade atender 

a necessidades de saúde. Para tanto, orienta-se por uma concepção de homem, 

processo saúde-doença-cuidado, processo que se liga ao atendimento de 

                                                 
2 Almeida, M. C. P.; Rocha, J. S. Y. O saber da enfermagem e sua dimensão prática. São Paulo: Cortez; 1986. 
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determinadas necessidades individuais e coletivas, em conformidade com os 

processos político e econômico (MISHIMA, 2003). 

A perspectiva do cuidar em saúde, para Cecílio (2001), traz implícitas as 

necessidades organizadas em quatro grandes grupos e que, de alguma forma, estão 

ligadas à promoção e prevenção, reabilitação e cura: 

 

O primeiro diz respeito a ter boas condições de vida [...]; o outro conjunto 
fala da necessidade de se ter acesso e se poder consumir toda a tecnologia 
de saúde capaz de melhorar e prolongar a vida [...]; o terceiro diz respeito à 
insubstituível criação de vínculo (a)efetivo entre cada usuário e uma equipe 
e/ou um profissional [...]; um quarto diz respeito à necessidade crescente de 
cada pessoa ter graus crescentes de autonomia no seu modo de levar a 
vida (CECILIO, 2001, p. 114-115). 

 

Esse conjunto de necessidades demonstra a diversidade dos problemas 

de saúde e envolve várias dimensões da vida, desde as configuradas no corpo até 

as de ordem social e subjetiva. A prática hospitalar precisa, portanto, ir além do 

diagnóstico e da terapêutica para ser eficaz e responder a essa complexidade na 

produção de cuidado. Abre-se, assim, um leque de possibilidades de uso de 

diversas tecnologias de trabalho para a produção de cuidado, entendendo-se 

tecnologia como o conjunto de conhecimentos que se aplica a uma determinada 

atividade, ou seja, o conhecimento aplicado ou saber que se utiliza para executar 

algo (BRASIL, 2005). 

Na saúde, o trabalhador de qualquer área produz saúde e, nessa 

condição, interage com a pessoa doente ao executar os procedimentos que são 

consumidos no mesmo momento em que são produzidos. Isso caracteriza 

essencialmente que o trabalho em saúde é relacional: acontece uma relação entre o 

trabalhador e a pessoa doente. Assim, no processo produtivo na saúde, além das 
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tecnologias inscritas nos equipamentos e no conhecimento técnico, há a tecnologia 

das relações humanas (BRASIL, 2005). 

Ricardo Bruno Mendes Gonçalves (1994) foi quem primeiro fez a distinção 

entre a tecnologia inscrita nas máquinas e instrumentos de trabalho e a do 

conhecimento técnico, denominondo-as de tecnologias materiais e não materiais, 

respectivamente. Essa diferenciação é importante por reconhecer o conhecimento 

como tecnologia e inserir o trabalhador de saúde como trabalhador/produtor de 

saúde. 

Merhy et al. (1997) continuam nessa linha de pesquisa e descrevem três 

categorias de tecnologias de trabalho em saúde:  

• tecnologias duras, que se referem a máquinas e instrumentos, por serem 

programadas a priori para a produção de certos produtos;  

•  tecnologias leve-duras, inscritas nos conhecimentos técnicos, referindo-

se às técnicas/procedimentos incorporadas ao saberes científicos, 

gerando, entre outros conhecimentos, os protocolos clínicos; 

• tecnologias leves, que representam o modo de o trabalhador aplicá-las, 

dependentes de como cada um trabalha e cuida da pessoa doente, 

estando implícitos os valores, as relações humanas de vínculo e 

acolhimento. 

Assim, as tecnologias leves estão contidas nas relações e no jeito ou 

atitude própria do profissional de saúde, direcionadas por certa intencionalidade 

vinculada ao campo cuidador, ao seu modo de ser, à sua subjetividade, e que dizem 

respeito a um saber, a uma competência para lidar com os aspectos relacionais que 

envolvem os atos produtivos. 
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Esses autores destacam a tecnologia leve como ferramenta relevante 

para produzir ações de saúde na perspectiva da integralidade do cuidado, ao 

evidenciar relações de interação, de vínculo, de escuta e intersubjetividade; também 

chamam a atenção para a necessidade de aquisição de competência específica 

para desempenhá-la. Essa tecnologia sinaliza a comunicação entre os profissionais 

e pessoas doentes, por constituir o substrato e o veículo pelos quais os profissionais 

articulam as ações e interagem.  

Todavia, a atenção de alta complexidade em âmbito hospitalar requer 

qualificação da tecnologia dura, na medida em que as máquinas sustentam vidas 

humanas, conforme relato:  

 

[...] os equipamentos médicos na atualidade possuem uma carga sagrada 
que é tutelar na atenção a saúde, o que suaviza o objeto em si. O acesso 
as tecnologias avançadas faz parte dessa nova ordem simbólica-objetal 
que é geradora de humanização, especialmente em âmbito hospitalar, na 
medida em que porta um grande potencial de recuperação de vidas. A esse 
respeito acreditamos que seja possível ultrapassar a crítica da 
tecnologização da saúde superando a razão instrumental implícita na 
tecnologia de equipamentos (FERRAZ, 2002, p. 82). 

 

Em saúde, torna-se essencial considerar o indivíduo que, no trabalho, 

revela não só as questões objetivas inerentes a ele, ou seja, o que fazer, por que 

fazer, como fazer - a dimensão técnica de seu trabalho -, mas também coloca na 

execução seu jeito particular de enxergar a vida, seus desejos, suas vontades, seus 

valores, suas aflições, em suma, a subjetividade, que o faz uma pessoa/um ser 

humano singular (MISHIMA, 2003). 

Na ação de cuidar, o doente está presente junto com o trabalhador de 

saúde. Instala-se uma relação de troca, que ocorre em um espaço de encontro e de 
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intervenção, ou seja, espaço intercessor3. O trabalhador e o paciente apresentam 

necessidade de reconhecimento em seus papéis, buscam a liberdade no sentido de 

manter sua autonomia no modo de agir e poder decidir coisas e exercem seu 

autogoverno4 Constitui-se um espaço de acertos, de conflitos e contradições, de 

forma explícita e implícita, e que expressa as opções ético-morais dos indivíduos no 

trabalho e na vida (MISHIMA, 2003). 

Ainda, o trabalhador da saúde convive com o sofrimento e aflições. Diante 

desse contexto devemos pensar em possibilidades de construir projetos de trabalho 

mais prazerosos, o que se torna fundamental para a qualidade de vida no trabalho. 

Campos (2000) sugere que a participação dos trabalhadores nos processos 

decisórios das organizações poderia permitir mudanças, trazer para o trabalho em 

saúde mais interesse, mais satisfação, de modo que o trabalhador possa se 

identificar com o que faz e obter reconhecimento devido no trabalho. 

No ambiente de terapia intensiva, o trabalho em saúde representa um 

mundo próprio, complexo, diverso, criativo, dinâmico, em que cotidianamente 

pessoas doentes chegam portadoras de algum problema grave/agudo de saúde e 

buscam, junto aos trabalhadores que estão ali, sua recuperação.  

Há um consenso de que a produção desse cuidado está vinculada a 

tecnologias duras e leve/duras, pelo valor agregado em cuidar de pessoas em 

situações críticas de saúde. Isso significa que muitas vezes a relação, o diálogo e a 

escuta são colocados em segundo plano, dando lugar a um cuidado centrado nos 

                                                 

 3 Espaço intercessor é um termo utilizado por Merhy (2000). Consiste em um espaço de relação que 
ocorre entre sujeitos, um momento de trocas e intervenções, e sempre se configura como único e 
inusitado.  
4 Autogoverno consiste em uma dada autonomia que todos nós, trabalhadores de saúde, exercemos 
em nosso trabalho cotidiano (Merhy 2000). 
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protocolos e procedimentos. Temos clareza do quanto é importante e necessário 

estabilizar a pessoa doente em situação crítica de saúde, mediante a agilidade que a 

alta densidade tecnológica proporciona somada à qualificação profissional.  

Entretanto, a pessoa doente é um todo, uma vez que os determinantes 

que levam o homem a adoecer e morrer estão relacionados a dimensões que vão 

além do eixo biológico e envolvem também as dimensões psicológicas e sociais 

(LIMA, 1998). Por sua vez, o momento do trabalho constitui, ao mesmo tempo, um 

encontro entre trabalhador e pessoa doente e um espaço de relação. 

Fortuna (1999, p.11-12) assinala que: 

 

Materialização do trabalho em saúde é o próprio homem em relação com 
outros homens e com a natureza, numa perspectiva de manutenção e 
resgate da capacidade de adaptação [...] ativa e crítica à realidade, com 
processos conscientes e inconscientes, e não necessariamente apenas 
com resgate de corpos para essas relações de produção. 

 

Frente à complexidade de produzir ações de saúde, podemos salientar 

que na UTI esta produção está estruturada com base no trabalho coletivo, 

abrangendo uma diversidade de profissionais que operam com saberes e 

tecnologias que permitem apreender o objeto de trabalho e nele realizar suas 

intervenções. Mas, com freqüência, observamos que esses profissionais realizam 

suas ações de forma isolada e fragmentada. Essa prática parece se estruturar mais 

em torno das partes do corpo humano do que na singularidade da pessoa, o que 

pode resultar no fato de os profissionais desconhecerem o processo por inteiro. 

Pires (2000, p. 89) considera o trabalho em saúde coletivo, pois é 

realizado por diversos profissionais que desenvolvem uma série de atividades 

necessárias para a manutenção da estrutura institucional. Entretanto, acrescenta 
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que “o trabalho é compartimentalizado, cada grupo profissional se organiza e presta 

parte da assistência de saúde, separado dos demais, muitas vezes duplicando 

esforços e até tomando atitudes contraditórias.”  

Essa autora sinaliza a dificuldade dos profissionais em produzir ações de 

saúde isoladas. Também destaca a dependência dos demais profissionais em 

relação ao trabalho médico, ao afirmar que os médicos delegam atividades aos 

profissionais da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, entre outros. Para ela, este 

último aspecto contribui de forma negativa na implantação do cuidado integral, haja 

vista a interação frágil entre os profissionais.  

No trabalho em saúde, o saber técnico instrumentaliza as ações, distingue 

a divisão técnica e social, organiza-se em trabalhos especializados. Desta forma, as 

especialidades conformam-se historicamente em torno de um saber 

predominantemente biológico e biomédico, as quais tomam para si recortes diversos 

de apreensões e de intervenções no “corpo”, de modo a produzir trabalhadores 

parciais e especializados, o que inclui o médico, os demais profissionais 

universitários e o pessoal auxiliar de nível médio. 

Nesta lógica, o trabalho em saúde tem na especialização, entendida como 

mecanismo que aprofunda o conhecimento específico, uma forma fragmentada de 

produzir de ações de saúde. Diversos trabalhadores foram incorporados à produção 

dos serviços médicos, o que promove parcelamento do mesmo. Embora haja 

interdependência, pois cada profissional complementa o trabalho do outro, ocorre a 

divisão técnica e social do trabalho (MENDES, 1984). 

Franco e Merhy (2000, p.152), ao abordarem a fragmentação e a 

integração do processo de trabalho, relatam o risco de o profissional “... isolar-se em 

seus núcleos de competência.” ou realizar ações de forma isolada e justaposta. 
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Outro risco potencial é que sejam mantidas as relações de poder que engessam o 

trabalho coletivo em saúde.  

Cada trabalho especializado configura certa área profissional, enquanto a 

profissão é caracterizada pelo saber vinculado a um campo específico de 

conhecimento, cujo domínio atribui autonomia técnica aos respectivos profissionais. 

Granger (1994) afirma que o saber técnico, que direciona as ações,  

configura uma profissão, que se fundamenta no conhecimento científico. Entre a 

técnica e a ciência há uma gama de mediações dependentes da qualificação 

específica de cada ação. A técnica constitui verdadeiramente saberes, e são esses 

saberes “que formam finalmente a passagem dos conhecimentos propriamente 

científicos para as realizações circunstanciadas do trabalho efetivo de produção de 

coisas e dá direção a nossas ações” (GRANGER, 1994. p. 25). 

Esse autor explica, ainda, a forma como ocorre a apropriação do saber 

técnico que estrutura as profissões, instrumentaliza as ações e conduz a uma 

distinção social. Como cada trabalho especializado configura certa área profissional, 

a profissão é caracterizada pelo domínio de um campo específico de conhecimento, 

o que atribui autonomia técnica aos respectivos profissionais. 

Machado (1995) discute, com enfoque sociológico, a profissão de saúde e 

a caracteriza a partir da presença de elementos como autonomia, adesão ao ideal 

de serviço, forte identidade profissional traduzida pelo código de ética e demarcação 

do território profissional. 

A inserção de novos profissionais na área da saúde, no Brasil, tem início a 

partir da década de 50, com aumento de egressos e a oferta de cursos, fato esse 

que introduz um movimento de re-direcionar o cuidado entre os profissionais de 
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saúde para garantir a presença do seu saber específico no mercado de trabalho e 

buscar o reconhecimento social da profissão. 

 Considerando que a perspectiva de nossa investigação é a compreensão 

da atuação interprofissional em terapia intensiva a partir de quatro grupos 

profissionais, a saber: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas, explora-

se, na seqüência e de forma sucinta, a história que deu origem à inserção desses no 

mercado de trabalho, com o objetivo de acompanhar como se construíram 

socialmente e demarcaram seu território profissional.   

Cabe destacar que, no Brasil, somente em 1932, foi assinado o decreto 

20.931, que regulava e fiscalizava o exercício de Medicina, Odontologia, Medicina 

Veterinária, juntamente com as profissões de farmacêutico, parteira e enfermeiro. A 

partir de então, passa a ser permitido o trabalho na área de saúde apenas a 

profissionais habilitados de acordo com as leis federais e com o diploma registrado 

no Departamento Nacional de Saúde (DNS) e na repartição sanitária estadual 

competente. 

 

•  Medicina 

A partir do século XV, com o movimento renascentista, todas as áreas do 

pensamento humano se desenvolvem em torno da redescoberta do homem e de sua 

capacidade intelectiva, e os profissionais de medicina começam a estudar 

novamente anatomia. No século XVIII, surge a especialização, uma vez que, em 

virtude da evolução do conhecimento, um profissional não consegue atuar 

integralmente em todos os ramos da ciência, visto que essa cresce 

exponencialmente a cada dia (GUIMARÃES, 2007). A prática médica se relaciona, 

então, com a compreensão que o homem tem acerca dos fenômenos da natureza, 
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com a maneira como explica a saúde e o adoecimento, o que será posteriormente 

abordado ao se discutir a prática do cuidado.  

No Brasil, o estudo da medicina inicia-se com a vinda da Família Real 

portuguesa, em 1808. A Família Real passa primeiro pela Bahia, onde, ao sentir a 

ausência de infra-estrutura médica na colônia, o Príncipe Regente D. João cria a 

Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, no Real Hospital Militar, em 18 de fevereiro de 

1808.  Pouco depois, D. João VI, entre outras criações, instala a Escola Anatômica 

Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro. A primeira escola médica em São Paulo, - a 

atual Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), só começa a 

funcionar em 1913 (MARTIRE JUNIOR, 2007). 

Em 1945, o decreto-lei 7.955 cria o Conselho de Medicina e autoriza a 

formação de Conselhos Regionais. Em 1957, a Lei nº 3.268 aprova o Conselho 

Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, que passam a constituir em seu 

conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de 

direito público com autonomia administrativa e financeira (MARQUES FILHO, 2004). 

O médico orienta sua prática com base no saber epidemiológico para 

controlar a ocorrência de doença e no saber clínico para recuperar a força de 

trabalho incapacitada pela doença, considerada na alteração morfofisiológica do 

corpo humano em sua dimensão individual. Atualmente, uma prática baseada em 

evidências vem direcionando a intervenção clínica como forma de buscar 

cientificidade para as tomadas de decisão.   

A prática médica na UTI pressupõe conhecimento clínico e cirúrgico 

amplo, capacidade de diagnosticar, medicar e realizar cuidados complexos 

emergenciais. A especialidade é definida como Medicina Intensiva, reconhecida 

mundialmente com certificações específicas. Cabe a esse profissional acompanhar a 
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evolução da doença e medicar diariamente os pacientes internados, nos aspectos 

nutricionais, cardiológicos, pulmonares e neurológicos, entre outros (CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007). 

 

•   Enfermagem 

 

A enfermagem, em seus primórdios, tinha estreita relação com a 

maternidade e era exclusivamente feita por mulheres, sendo que essa última 

característica se mantém até os dias atuais. No Brasil, a primeira Casa de 

Misericórdia foi fundada na Vila de Santos, em 1543. No que diz respeito à saúde do 

nosso povo, merece destaque o Padre José de Anchieta, uma vez que ele não se 

limitou ao ensino de ciências e à catequese: atendia aos necessitados, exercendo 

atividades de médico e de enfermeiro. Em seus escritos encontramos estudos de 

valor sobre o Brasil, seus primitivos habitantes, o clima e as doenças mais comuns 

(CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM SÃO PAULO, [2005?]).  

Destaca-se, como marco na enfermagem mundial, Florence Nightingale 

(Florença, 1820 – Londres, 1910), que fundou a Escola de Enfermagem do Hospital 

Saint Thomas, que mais tarde receberia o nome de Escola de Enfermagem 

Nightingale. Lá são criadas as bases do ensino de Enfermagem, com a preparação 

das primeiras enfermeiras diplomadas (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 

SÃO PAULO, [2005?]). 

Por iniciativa de Carlos Chagas e com a cooperação da Fundação 

Rockfeller, chega ao Rio de Janeiro, em 1921, um grupo de enfermeiras visitadoras 

que iniciam um curso intensivo. O ensino fundamental sistematizado da Enfermagem 

Moderna no Brasil é introduzido, em 1923, pelo Decreto nº. 16300/23, mediante a 
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organização do Serviço de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde 

Pública (DNSP), posteriormente denominada Escola Ana Nery. Tem início, então, 

um trabalho de educação sanitária nos setores de profilaxia da tuberculose e higiene 

infantil, que se estende depois à higiene pré-natal e à visitação aos portadores de 

doenças transmissíveis (ITO et al., 2006).  

 Desde então, as mudanças curriculares no ensino de enfermagem, no 

Brasil, apontam para a predominância do modelo médico-hospitalar no ensino de 

graduação e revelam que a formação do enfermeiro está centrada no pólo 

indivíduo/doença/cura e na assistência hospitalar, seguindo o mercado de trabalho 

específico de cada época (ITO et al., 2006). 

Em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905, são criados os Conselhos 

Federal e Regionais de Enfermagem. Constituindo em seu conjunto Autarquias 

Federais, vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, esses são 

órgãos disciplinadores do exercício das profissões de Enfermeiro, Técnico e Auxiliar 

de Enfermagem. A Lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem (CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM SÃO PAULO, [2005?]).  

O enfermeiro é um profissional da área da saúde, responsável 

inicialmente pela promoção, prevenção e pela recuperação da saúde dos indivíduos, 

estando preparado para atuar em serviços de saúde nas áreas assistencial e 

gerencial. A equipe de enfermagem é constituída pelo auxiliar de enfermagem (nível 

fundamental) e pelo técnico de enfermagem (nível médio).  

Esse profissional, para atuar na UTI, precisa ter estabilidade emocional, 

experiência de enfermagem geral para ter uma ampla visão dos problemas 

relacionados ao cuidado do doente crítico e agir na recuperação e prevenção de 
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danos e precisa, também, possuir capacidade para lidar com os diversos 

profissionais de saúde (GOMES, 1998). 

 

•  Nutrição 

Vasconcelos (2002) escreve que a origem dos cursos de Nutrição na 

América Latina foi fortemente influenciada pelo médico argentino Pedro Escudero, 

criador do Instituto Nacional de Nutrição, em 1926, o qual disponibilizava bolsa de 

estudo para os países da América Latina para a realização de Curso de Dietética. 

No Brasil, o primeiro Curso para formação de nutricionistas é criado em 

1939, no atual Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, com o propósito de capacitar profissional para atuar 

tanto na Nutrição Clínica como em Alimentação Institucional (VASCONCELOS, 

2002).  

Em 1962, o Conselho Federal de Educação reconhece os Cursos de 

Nutrição como de nível superior, e a Lei nº. 5.276 de 1967 dispõe a nutrição como 

um campo profissional. Posteriormente, a Lei 8234 de 1991 regulamenta a exercício 

profissional do nutricionista. A Lei nº. 6.583 de 1978 estabelece a criação dos 

Conselhos Federais e Regionais de Nutricionistas, o que possibilita à profissão se 

desvincular da fiscalização dos órgãos regionais da Medicina (CONSELHO 

FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 1999). 

Em 1988, a categoria define o nutricionista como um “... profissional 

generalista, de saúde, de nível superior, com formação em Nutrição e Dietética, que 

desenvolve uma visão crítica da realidade e comprometida com as transformações 

da sociedade” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO, 1991). 
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O objeto de ação do nutricionista consiste na “saúde do homem, inserido 

numa forma de organização social, tendo como seu eixo de formação o homem e o 

alimento no seu contexto social” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO, 

1991). 

Nesses quase setenta anos da profissão de nutricionista no Brasil, esse 

profissional vivencia formas de superar o perfil epidemiológico nutricional 

caracterizado, atualmente, pelos movimentos de cidadania contra a fome e uma 

crescente preocupação com o controle da qualidade e segurança alimentar, ou seja, 

o profissional da nutrição busca superar o paradoxo nutricional brasileiro - 

desnutrição versus obesidade (VASCONCELOS, 2002). 

Na terapia intensiva esse profissional tem sido fundamental, considerando 

que os pacientes em estado crítico têm alto consumo proteico-energético, sendo 

portanto, o balanceamento nutricional parte importante do tratamento. 

 

• Fisioterapia 

 

No século XIX, os recursos fisioterápicos faziam parte da terapêutica 

médica, instituída com a vinda da Família Real portuguesa. Há registros da criação, 

entre 1879 e 1883, do serviço de eletricidade médica e também do serviço de 

hidroterapia no Rio de Janeiro. Na década de 30, Rio Janeiro e São Paulo possuíam 

serviços de Fisioterapia idealizados por médicos que tomavam para si a terapêutica 

de forma integral. Esses médicos eram denominados médicos de reabilitação 

(NOVAES JUNIOR, [200-?]). 

A participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial possibilita o 

desenvolvimento da Fisioterapia enquanto prática recuperadora das seqüelas físicas 
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de guerra. A modernização dos serviços, com o conseqüente aumento da oferta e 

da procura, leva os médicos de reabilitação a empenharem-se para o 

desenvolvimento do ensino da Fisioterapia como recurso terapêutico (REBELATTO, 

1999). 

Assim, em 1951, é realizado em São Paulo, na USP, o primeiro curso no 

Brasil para a formação de técnicos em Fisioterapia, com duração de um ano em 

período integral, acessível a alunos com 2º grau completo e ministrado por médicos. 

O ensino de Fisioterapia restringia-se a reproduzir mecanicamente determinadas 

técnicas de massagem e exercícios, tudo sob prescrição médica (REBELATTO, 

1999). 

Em 1964, criam-se os cursos superiores de Fisioterapia e de Terapia 

Ocupacional. O Decreto-lei n.º 938, de 1969, reconheceu como profissional 

fisioterapeuta aquele que tem o curso de nível superior. A Resolução n.º 4 do 

Conselho Federal de Educação, de 1983, fixou a duração dos cursos de Fisioterapia 

em, no mínimo, 04 anos (CALDAS, 2006).  

A Lei 6.316, de 1975, estabelece o Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o que coincide com o 

funcionamento regular dos congressos científicos e com o momento de a 

Fisioterapia se organizar, associativa e administrativamente, crescendo sua 

autoridade científica, como profissão, junto à sociedade (CALDAS, 2006).  

 As competências do profissional fisioterapeuta são estabelecidas pela 

categoria, em 1987: 

 

Elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, compreendido como avaliação 
físico-funcional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologias 
e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios físico-
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funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a 
finalidade de detectar e parametrar as alterações apresentadas 
consideradas os desvios dos graus de normalidade para os de 
anormalidade; prescrever, baseado no constatado na avaliação físico-
funcional as técnicas próprias da Fisioterapia, qualificando-as e 
quantificando-as; dar ordenação ao processo terapêutico baseando-se nas 
técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo terapêutico no 
paciente; dar altas nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de 
reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que 
indiquem necessidade de continuidade destas práticas terapêuticas 
(CALDAS, 2006, 38p.).  

 

 

A inserção do fisioterapeuta em UTI começou no final da década de 70 e 

sua afirmação como membro integrante da equipe de cuidado intensivo tem sido 

progressiva. O fisioterapeuta que atua na área tem se tornado um especialista no 

cuidado ao paciente crítico. No início, sua atuação estendia-se à aplicação de 

técnicas fisioterápicas, evoluindo para a incorporação de cuidados com a via aérea 

artificial e, mais recentemente, ampliando-se para o manuseio de tecnologia de 

assistência ventilatória mecânica invasiva e não invasiva. 

Diante da inserção e regulamentação dessas profissões no Brasil, 

podemos perceber que, embora os médicos venham se constituindo como 

dominantes na área de saúde, tanto a fisioterapia quanto a nutrição têm sua origem 

nas intervenções clínicas. Por serem profissões recentes, ainda estão construindo 

sua identidade profissional e demarcando seu território profissional. A enfermagem, 

apesar de presente há mais tempo na prática do cuidado, também luta pelo seu 

reconhecimento social. 

 A grande maioria dos profissionais médicos é do gênero masculino e os 

profissionais da enfermagem, nutrição e fisioterapia são do gênero feminino. Esse 

fato tem implicações importantes para o desenvolvimento da profissão em uma 
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sociedade dirigida por homens. Suas práticas estão fundamentadas no saber 

técnico, nas ciências biológicas, no conhecimento morfo-fisio-patológico e no 

referencial do modelo clínico para o cuidado na dimensão individual, orientando suas 

ações de forma individualizada e estas estão fortemente ligadas à hegemonia 

médica.  

Em conseqüência das transformações na divisão técnica do trabalho em 

saúde, os hospitais foram agregando diversos profissionais da área da saúde, com a 

finalidade de atender à demanda crescente das pessoas que procuram esse serviço. 

De acordo com os serviços prestados à população, os hospitais contam com a 

presença de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, 

farmacêuticos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e diversos 

profissionais das áreas técnicas (VECINA NETO; MALIK, 2007).  

A entrada desses profissionais no cuidado à saúde ocorreu de forma não 

negociada. Cada categoria profissional passou a responder por uma determinada 

prática, sem compreender a interface entre elas e o sentido de complementaridade e 

interdependência inerente que esse fazer apresenta por ter o homem como sujeito 

do cuidado.  

 

1. 3. O trabalho coletivo e a atuação profissional em saúde  

 

 Entendemos que o trabalho em saúde é cooperativo. Embora cada 

profissional da saúde realize uma parcela do cuidado para atender às necessidades 

do doente, existe uma interdependência nessa prática e suas ações devem ser 

articuladas em busca da mesma finalidade: cuidar do ser humano. A 
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complementaridade se materializa nas relações sociais que se estabelecem no 

cotidiano dos serviços de saúde.  

Provavelmente inovar e/ou introduzir mudanças nessa prática para 

favorecer a interação entre os diferentes profissionais na perspectiva de um 

compreender o “fazer” do outro, de respeitar a potência da complementaridade, 

significa agregar novos conhecimentos que facilitem as relações sociais e a 

possibilidade de abrir-se para o diálogo.  

CAMPOS (2000), ao elaborar uma reflexão a respeito da inserção da 

saúde coletiva no quadro geral do pensamento na área de saúde, introduz os 

conceitos de núcleo e de campo, os quais resgatamos para pensar o cenário da 

terapia intensiva, 

• Núcleo - conceito que se refere aos elementos de singularidade que 

definem a identidade de cada profissional concebido por meio das 

orientações dos conselhos profissionais que conformam uma área 

profissional;  

• Campo - refere-se a responsabilidades e saberes comuns ou 

convergentes a várias profissões e pode ser definido a partir do contexto 

em que operam certas categorias profissionais.  

O entendimento desses conceitos permite refletir sobre os processos de 

colaboração profissional nos serviços de saúde, uma vez que tal norteamento, 

embora não comprometa as identidades profissionais, demarca a existência de 

zonas de interface que propiciam a articulação profissional. 

 

A institucionalização dos saberes e sua organização em práticas se dariam 
mediante a conformação de núcleos e de campos. Núcleo como uma 
aglutinação de conhecimentos e campo a conformação de um determinado 
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padrão concreto de compromisso com a produção de valores de uso. O 
núcleo demarcaria a identidade de uma área de saber e de prática 
profissional; e o campo um espaço de limites imprecisos onde cada 
disciplina e profissão buscariam, em outras, apoio para cumprir suas tarefas 
teóricas e práticas (CAMPOS, 2000, p.220). 

 

Pierre Bourdieu (1998), sociólogo francês, trabalhou de maneira especial 

a noção de “campo”, considerando que a passagem do campo ao corpus é uma 

passagem de certo senso comum a saber dos especialistas. Campo intelectual se 

conforma como espaço aberto, e corpus se configura no interior das disciplinas, 

quando ocorrer a monopolização do saber e da gestão das práticas por 

agrupamento de especialistas  

 

[...] é preciso situar o corpus assim constituído no interior do campo 
ideológico de que faz parte, bem como estabelecer as relações entre a 
posição deste corpus neste campo e a posição no campo intelectual do 
grupo de agentes que o produziu. Em outros termos, é necessário 
determinar previamente as funções de que se reveste este corpus no 
sistema das relações de concorrência e de conflito entre grupos situados em 
posições diferentes no interior de um campo intelectual que, por sua vez, 
também ocupa uma dada posição no campo do poder (BOURDIEU, 
1998, p. 186).  

 

Campos (2000) modifica o sentido polar e antagônico atribuído aos dois 

termos. Assim, núcleo indica uma aglutinação de saberes e práticas sem, contudo, 

indicar um rompimento radical com a dinâmica do campo. Igual à noção de corpus, a 

de núcleo também parte da necessidade e da inevitabilidade de se construírem 

identidades sociais para as profissões e para o campo de saber. As práticas 

poderiam ser organizadas de forma democrática, abertas a distintos campos de 

influência. O conceito de corpus (disciplina) enfatiza a concentração de poder, e a de 

núcleo valoriza a democratização das instituições. Tanto o núcleo quanto o campo 

seriam mutantes, não sendo possível destacar limites precisos entre um e outro.  
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Merhy (2000) acrescenta que, na produção de ações de saúde, coexistem 

vários núcleos, ou seja, há o núcleo específico definido pelo problema concreto do 

indivíduo doente e pelo recorte que cada profissional da saúde faz para intervir e há 

outro núcleo operando na produção da ação, que o autor denomina de núcleo 

cuidador, no qual ocorrem os processos relacionais do campo das tecnologias leves, 

que pertencem a todo profissional em suas relações de trabalho. 

Esses autores sinalizam possibilidades, momentos concretos na produção 

de ações de saúde, nas quais a interdependência e a complementaridade podem se 

materializar, sem deixar de compreender o quanto precisa ser feito ainda para o 

núcleo cuidador tornar-se uma prática no cotidiano dos serviços de saúde. 

Entendemos que o trabalho em saúde é mesmo cooperativo, ou seja, não 

se dá de forma isolada. Sempre há articulação do trabalho do conjunto dos 

trabalhadores: o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista e outros. 

Assim, pensar sobre estas relações é essencial.  

Também é essencial estimular a discussão e permitir a reflexão acerca da 

disponibilidade, por parte dos profissionais, em fazer uma revisão da rede de 

relações de poder que se tece no trabalho em saúde, de modo que o conjunto de 

trabalhadores possa construir projetos mais articulados que atendam às 

necessidades das pessoas doentes. 

No dia-a-dia do trabalho, as relações construídas entre os trabalhadores 

buscam superar problemas. São capazes de reconhecê-los, analisam suas distintas 

conformações, assumem os conflitos e procuram formas de superação. Isso mostra 

que o objeto de trabalho na saúde é complexo, extrapola a dimensão biológica e 

requer, portanto, vários olhares, vários conhecimentos e formas de intervenção que 
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possam promover a produção de cuidados a partir da ampliação do conceito de 

saúde e doença. 

Por sua vez, essas reflexões evidenciam a questão da subjetividade no 

trabalho, de modo que todos possam se reconhecer como produtores de projetos de 

cuidar e possam alterar a forma de trabalhar na saúde, ao promover um espaço de 

relações, as quais necessitam do diálogo em busca do consenso para conflitos, 

competição e cooperação. 

A crítica ao processo de trabalho em saúde reduzido a uma prática 

exclusivamente técnico-científica derivada da ciência é realiza por Peduzzi (2007), 

ao indicar que essa prática de saúde requer na atualidade novos instrumentos e 

meios de trabalho, mas  

 

[...], sobretudo a construção articulada de intervenções que exprimem 
relações entre meios e fins, em particular, visando à finalidade do processo 
de trabalho [...] orientada pela integralidade, intersubjetividade e 
interdisciplinaridade da saúde (PEDUZZI 2007, p. 26)  
 

 

A autora segue apontando que as diferentes práticas dos profissionais da 

saúde recebem influência da profissão médica, que as torna hegemônicas. Assim, a 

atuação desses profissionais está pautada na clínica reduzida à concepção de 

saúde contida nos limites físicos, químicos e biológicos do corpo humano, embora 

cada um deles tenha atuação especifica e se dedique a um aspecto particular do 

cuidado especializado ao paciente. 

Esse modelo de atuação profissional vem sendo revisto e a                 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação contribui de forma significativa na 

introdução de mudanças na formação profissional, por oferecer às escolas as bases 

filosóficas, conceituais, políticas e metodológicas que devem orientar a elaboração 
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dos projetos pedagógicos. Essas bases dispõem o conceito de saúde e os princípios 

e diretrizes do SUS como elementos fundamentais a serem considerados na 

formação profissional (BRASIL, 2001).  

Da mesma forma, diretrizes curriculares para a graduação em Medicina, 

Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia formulam orientações comuns para o perfil do 

egresso/profissional. Elas compreendem formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, que lhes permita atuar em ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação à saúde, pautados em princípios éticos, na perspectiva da integralidade 

da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001). 

As reflexões sobre trabalho coletivo e a atuação profissional em saúde 

demarcam a exigência de se trazer à tona a concepção de trabalho em equipe. Para 

Pain (1999, 2002), a idéia de trabalho em equipe traz em sua base a busca de maior 

ampliação do objeto de intervenção em saúde na perspectiva integral do 

individuo/paciente. 

Bonaldi et al. (2007), ao analisarem o trabalho em equipe na saúde na 

presença de diferentes profissionais com distintas formações, apontam para a 

potencialidade e o desafio que a articulação desses diferentes profissionais, com 

diferentes saberes e práticas, precisam concretizar para dar conta da integralidade 

da atenção em saúde. A pergunta fundamental feita pelos autores, e em que 

persistiremos ao longo do nosso estudo, diz respeito a quando e como essas 

equipes passam a operar como coletivos formando uma relação/interação 

interprofissional. 

 O termo interprofissional não está definido nos principais dicionários da 

língua portuguesa até as últimas edições de 2007. Entretanto, tem sido usado 
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correntemente em eventos científicos nas áreas de humanas e de ciências da 

saúde, em propostas de cursos de graduação na saúde, como termo que qualifica a 

atuação profissional numa perspectiva de integração. Provavelmente, esse uso se 

fundamenta na decomposição do termo, no prefixo inter que, significa “posição 

intermediária, reciprocidade, interação” e – profissional – que significa “pertencente a 

uma profissão” (INTER, 1983, p. 774; PROFISSIONAL, 1983, p. 1142). Assim, 

interprofissional seria uma posição intermediária da profissão, por expressar o 

núcleo cuidador definido por Merhy (2000) ao incluir as relações na produção das 

ações de saúde na interface trabalhador/pessoa doente.    

 Nessa lógica, a atuação interprofissional constitui-se em prática em 

construção. Por considerá-la um valor para a produção de ações de saúde na 

perspectiva da integralidade, passamos, neste estudo, a empregar a palavra 

interprofissionalidade para designar o fenômeno da interação/articulação dos 

profissionais de saúde, de forma a contribuir para aquisição desse hábito no 

cotidiano dos serviços de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

    
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Delimitação do objeto, dos pressupostos e dos objetivos da pesquisa 



 52 

  2. Delimitação do objeto, dos pressupostos e dos objetivos da pesquisa 

    
   

 

2. Delimitação do objeto, dos pressupostos e dos objetivos da 
pesquisa 

 

 

O objeto de estudo situa-se na abrangência da atuação multiprofissional 

em terapia intensiva, colocando em relevância a interprofissionalidade, ou seja, essa 

dimensão da relação/articulação entre os diferentes profissionais que conjuntamente 

agem para produzir ações de cuidado integral a pacientes em estado crítico de 

saúde.  

Passamos a compor de forma sucinta reflexões sobre a atuação 

interprofissional em saúde, tendo em vista problematizar o objeto desta investigação, 

para melhor visualizar a sua natureza e, ao mesmo tempo, trazer novos elementos 

sobre as dimensões da articulação entre os distintos profissionais com a intenção 

específica de buscar reconhecer em suas ações a prática da integralidade do 

cuidado no cotidiano da terapia intensiva. 

A Constituição Federal de 1988 revela uma nova postura, por 

compreender que o fenômeno saúde engloba vertentes multidimensionais ao 

estabelecer o “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais” (BRASIL, 1988, art.198, p. 109). O termo 

integralidade tem sido utilizado correntemente para designar exatamente essa 

diretriz.  
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O conceito de integralidade usado na Constituição Federal de 1988 revela 

a intenção de que, de forma articulada, sejam ofertadas ações de promoção da 

saúde, prevenção dos fatores de risco, assistência aos danos e reabilitação – 

segundo a dinâmica do processo saúde-doença, visto ser esse um fenômeno 

complexo e necessitar do cuidado integral para ser adequadamente abordado.  

Por sua vez, as necessidades de saúde expressam múltiplas dimensões 

que implicam conhecimentos complexos. Nesse sentido, as ações de saúde não 

podem se realizar pela ação isolada de um único profissional e sim, pela ação de 

diferentes profissionais especializados, ora no interior de uma mesma área 

profissional, ora na relação interprofissional. Entretanto, as ações de saúde 

pautadas na atenção integral não se têm mostrado possíveis apenas pela locação 

de recursos humanos de diferentes áreas profissionais em um mesmo local de 

trabalho (SCHRAIBER et al., 1999). 

 No hospital, a atenção integral depende da conjugação do trabalho de 

diversos profissionais. Assim, uma complexa trama de atos, procedimentos, fluxos, 

rotinas, saberes, num processo de complementação, compõe o cuidado em saúde. 

A forma como se articulam as práticas dos trabalhadores do hospital confere maior 

ou menor integralidade à atenção produzida (CECILIO; MERHY, 2003). 

Faz-se necessário criar espaços para fazer emergir a pluralidade do saber 

com vistas a integrar o diverso, o heterogêneo. Enfim, faz-se necessário compor a 

prática de saúde como um movimento de complementaridade que, enquanto cuida, 

também fortalece e estimula valores plurais de cidadania, responsabilidade, 
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compromisso, respeito, de modo que todos os envolvidos na ação sejam atores 

sociais.    

 Portanto, um importante desafio do processo gerencial do hospital, 

atualmente, consiste em conseguir coordenar adequadamente esse conjunto 

diversificado, especializado e fragmentado de atos de cuidadores individuais, de 

modo que eles resultem em um cuidado integrado, eficaz e de qualidade (MERHY; 

CECILIO 2003). 

Construir ações de saúde na perspectiva da integralidade significa que as 

práticas dos profissionais de saúde precisam ir além da clínica tradicional. Campos 

(2007) introduz o conceito do modelo assistencial baseado na clínica ampliada, 

entendendo-a como trabalho clínico que visa ao sujeito e à doença, à família e ao 

contexto, tendo como objetivo produzir saúde e aumentar a autonomia do sujeito, da 

família e da comunidade.  

Assim, o profissional de saúde assume compromisso ético profundo com 

o sujeito doente, visto de modo singular, e busca equilíbrio entre danos e benefícios. 

O atendimento amplia-se além da tradicional terapêutica de fármacos e cirurgia, ao 

introduzir o poder terapêutico da palavra e da co-construção de intervenções para 

situações de risco ou de vulnerabilidade do sujeito ou da coletividade (CAMPOS, 

2007). 

Na terapia intensiva, o cuidado está centrado na dimensão biológica, pois 

a instabilidade hemodinâmica está instalada e a alta densidade tecnológica assume 

um papel importante na recuperação do indivíduo doente, Essa lógica de 

atendimento expressa, portanto, o modelo clínico tradicional. Assim, torna-se 



 55 

  2. Delimitação do objeto, dos pressupostos e dos objetivos da pesquisa 

    
   

 

importante compreendermos como os profissionais desse cenário apreendem as 

premissas do cuidado integral, introduzindo na sua prática a terapêutica da 

linguagem e a co-construção dos projetos de cuidado. 

As peculiaridades da UTI a tornam especial e interessante no estudo da 

atuação interprofissional, uma vez que nela se apresenta grande especialização das 

categorias profissionais e dos procedimentos realizados e há necessidade de 

diminuir a fragmentação de suas abordagens aos pacientes, seja por razões de 

qualidade do cuidado, eficácia ou mesmo de equacionamento de custos. Além disso, 

esses profissionais atuam sobre problemas de extrema complexidade e realizam 

tarefas interdependentes, sobre as quais possuem controle relativo e cujos 

desdobramentos são sempre incertos por serem condicionados por vários fatores.  

Outra peculiaridade consiste no fato de as várias especialidades, em 

contínua superespecialização, serem regidas por entidades de classes influentes.  

Ao trabalhar com sofrimento e morte, os profissionais podem sentir a necessidade 

de se protegerem de várias formas, inclusive por trás de normas, protocolos e outros 

modos de cristalização de papéis.  

Por sua vez, as UTI(s) dos hospitais públicos e de muitos hospitais 

privados se inserem no sistema de saúde como prestadoras de serviços do SUS, 

que tem como uma de suas diretrizes a integralidade da atenção. Assim, as UTIs e 

os demais serviços de saúde têm como grande desafio a busca do atendimento 

integral. Para tanto, faz-se necessária a reestruturação dos estabelecimentos e das 

organizações do setor saúde, tanto por meio da organização e articulação desses 

serviços entre si, quanto da reformulação das práticas dos profissionais de saúde em 
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suas respectivas equipes, uma vez que favorece a identificação das necessidades e 

o provimento de cuidados de maneira mais completa e ampliada (MATTOS, 2001; 

CAMPOS, 2003).   

A reorganização do trabalho de uma unidade de saúde passa pela 

compreensão de como ocorre a produção das ações de saúde. Na UTI, os 

profissionais de saúde lidam com objetos de trabalho de intensa complexidade e 

dinâmica, à medida que intervêm em questões referentes à vida e à morte. Para 

apreender e transformar esses objetos na esfera do trabalho faz-se necessário inter-

relacionar variados conhecimentos e práticas, num processo que aponte na direção 

da interação interprofissional.  

Nesse contexto, como os profissionais da UTI devem se estruturar de 

modo a garantir condições para o fluxo de trocas e inter-relações profissionais com 

vistas ao cuidado integral? Como articular as diferentes iniciativas dos profissionais 

tendo o paciente como centro do processo de trabalho em saúde?   Essas questões 

pontuam a tensão e o elo que nos interessam: a interface e os desdobramentos 

possíveis da atuação interprofissional na perspectiva da integralidade do cuidado na 

UTI. 

Frente aos aspectos apontados, esta investigação centra-se na análise da 

atuação dos diversos profissionais de saúde que compõem a ação terapêutica na 

terapia intensiva, partindo das suas especificidades e da necessidade de se produzir 

atenção integral ao indivíduo doente, de tal forma que se possibilite compreender 

como os profissionais da terapia intensiva relacionam-se a fim de tomar decisões. 

Como ocorre o diálogo interprofissional? Como lidam com a autonomia e a 
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especificidade das diversas especialidades? Como articulam as ações de saúde? 

Como ocorre a interação entre diferentes profissionais ao atender o indivíduo na 

terapia intensiva? 

Ciampone e Peduzzi (2000) consideram importante identificar evidências 

de articulação das ações desenvolvidas pelos diferentes profissionais e como o 

profissional conjuga seu trabalho no âmbito individual e coletivo. As autoras 

compreendem articulação como a recomposição de processos de trabalhos distintos, 

a consideração de conexões e interfaces existentes entre as intervenções técnicas 

peculiares de cada área profissional. 

Para Peduzzi (1998; 2001) e Schraiber et al. (1999), a articulação das 

ações de saúde consiste nas conexões entre as diferentes atividades que são ativas 

e conscientemente colocadas em evidência pelos agentes que as realizam. Frente a 

isso, observar o cotidiano dos profissionais, ou seja, observar como as ações são 

desencadeadas torna-se uma estratégia potente para compreender as conexões 

possíveis para a prática da integralidade do cuidado.  

Por sua vez, a autonomia técnica está presente, mas se apresenta de 

modo relativo por estar articulada a outras práticas, vista a complexidade de produzir 

ações de saúde. Esta independência na tomada de decisão não exclui a 

complementaridade e a interdependência dos demais trabalhos; existe a 

necessidade de recomposição e compartilhamento de trabalhos por meio da 

interação dos profissionais, ou seja, esses precisam articular as ações, entendidas 

como resultantes da intervenção ativa e consciente do profissional, de modo a 



 58 

  2. Delimitação do objeto, dos pressupostos e dos objetivos da pesquisa 

    
   

 

evidenciar as conexões existentes entre as ações ou trabalhos complementares 

(PEDUZZI, 1998). 

Também Schraiber et al. (1999) consideram que a divisão do trabalho na 

área da saúde gera condição de complementaridade e interdependência dos 

diversos trabalhos especializados. Mas, quando a equipe é multiprofissional e os 

agentes possuem autoridades desiguais, a tensão surge do embate entre a 

complementaridade e interdependência e da busca de ampliação da autonomia 

técnica dos profissionais. Todavia a eficácia, a eficiência dos serviços, requer 

autonomia técnica aliada à articulação de ações. 

Almeida Filho (1997) também compartilha a idéia de que a interação 

profissional só é possível e tem sentido no contexto de prática. Por essa razão, o 

grande desafio dos envolvidos com as questões de saúde consiste em traduzir e 

programar seus princípios em serviços concretos, uma vez que o modelo 

assistencial vigente não tem essa premissa. 

Por concordarmos com o entendimento de que a interação entre os 

profissionais ocorre por meio da prática comunicativa, caracterizada pela busca de 

consensos pelos quais os profissionais podem argüir mutuamente sobre o trabalho 

cotidiano executado e construir um projeto comum de integralidade do cuidado, 

adotamos como referencial e base teórica para nortear o percurso da pesquisa a 

ação comunicativa de Habermas.  

 Isso posto, recorremos a Minayo (1999), que propõe, para se 

compreender um objeto de investigação, a necessidade de delinear seus 

pressupostos, entendidos aqui como parâmetros, os quais se fundamentam no 
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referencial teórico e são utilizados para direcionar o confronto com a realidade. 

Assim, os pressupostos auxiliam no desenvolvimento da pesquisa, guardam relação 

entre si e são enunciados a partir da discussão teórica. 

O cuidado integral consiste numa premissa nacional, prevista na 

Constituição Federal de 1988, por compreender o conceito ampliado de saúde como 

estratégia de superação do modelo assistencial hegemônico vigente. Visto que a 

UTI compõe o sistema de saúde como unidade prestadora de serviço ao usuário do 

SUS, então, temos como primeiro pressuposto que os profissionais desses cenários 

devem orientar suas práticas na perspectiva do cuidado integral, reconhecendo o 

sujeito assistido na sua singularidade. 

O trabalho em saúde congrega, então, diversas categorias profissionais, 

que atuam com saberes e instrumentos específicos para efetivar o atendimento ao 

indivíduo. Como esses profissionais se inserem no trabalho de diferentes formas, até 

mesmo com a ausência de alguns, em determinados períodos, e a organização do 

trabalho em saúde prevê poucos momentos de troca entre eles, a organização dos 

serviços de saúde pode dificultar a articulação e a integração dessas ações.  

Entretanto, o cuidado integral consiste numa premissa nacional para 

superação do cuidado fragmentado e a UTI compõe o serviço hospitalar que na sua 

maioria, funciona como unidade prestadora de serviço de saúde do SUS. Nesse 

sentido, os profissionais desses cenários devem orientar suas práticas na 

perspectiva da interprofissionalidade. Há, então, a necessidade de articular as ações 

de saúde, de integrar os profissionais, por compreender que o cuidado integral se 

constrói a partir da complementaridade e interdependência das ações de saúde.  
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O cotidiano das instituições de saúde surge então como um espaço de 

construção de novas práticas e de novas formas de agir social. Assim, investigar a 

atuação interprofissional com vistas à integralidade do cuidado tem pertinência e 

relevância para a consolidação do SUS. Ao considerar a participação dos 

profissionais de saúde no contexto dos serviços de saúde, acreditamos que o 

conhecimento do agir cotidiano dos profissionais de saúde pode viabilizar as 

políticas públicas, que ganham materialidade política e social dentro das instituições 

da saúde. 

Diante da delimitação do objeto e dos pressupostos que orientam essa 

investigação, estabelecemos como objetivos: 

• objetivo geral – 

1. Produzir análise crítica, segundo Habermas, da atuação interprofissional no 

contexto da terapia intensiva na perspectiva da integralidade do cuidado em 

saúde.  

• objetivos específicos – 

 1. Compreender a atuação profissional da equipe de saúde na terapia intensiva 

do Hospital de Clínicas de Marília - São Paulo (SP), tendo em vista o agir 

comunicativo de Habermas e a integralidade do cuidado, nos momentos de 

admissão, alta e visita clínica; 

2. Interpretar as possibilidades e dificuldades da interação entre os diferentes 

profissionais de saúde na terapia intensiva, tendo em vista o agir comunicativo de 

Habermas e a integralidade do cuidado, nos momentos de admissão, alta e visita 

clínica;  
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3. Compreender as potencialidades e fragilidades da articulação interprofissional, 

considerando as ações de saúde na perspectiva da integralidade do cuidado em 

terapia intensiva, nos momentos de admissão, alta e visita clínica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recorte conceitual: a integralidade do cuidado e o agir comunicativo na 

dinâmica da atuação interprofissional 
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3. Recorte conceitual: a integralidade do cuidado e o agir 

comunicativo na dinâmica da atuação interprofissional 

 
 

3. 1. Atuação interprofissional na perspectiva da integralidade do cuidado 
 
 
 

No movimento da Reforma Sanitária, Paim (2003) discute a forma vigente 

de produzir saúde para as pessoas e, ao se referir à dicotomia modelo sanitarista 

versus modelo curativista, considera que esta organização produz grande 

dificuldade para o sistema de saúde, por promover a “desigualdade no acesso ao 

sistema de saúde, inadequação dos serviços às necessidades, qualidade 

insatisfatória dos serviços e ausência de integralidade das ações” (PAIM, 2003, 

p.567).  

 Essa realidade aponta não apenas a necessidade da reorientação do 

modelo assistencial, mas também a necessidade de nortear a proposta do sistema 

de saúde nacional, em discussão na década de 80.  De acordo com Paim (2003), o 

modelo de atenção ou modelo assistencial  

 

[...] é uma dada forma de combinar técnicas e tecnologias para resolver 
problemas e atender necessidades de saúde individuais e coletivas. É uma 
razão de ser, uma racionalidade, uma espécie de “lógica” que orienta a 
ação (PAIM, 2003, p.568, grifo do autor). 
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Entender modelo assistencial na perspectiva da racionalidade pressupõe 

essencialmente o desenvolvimento de novas racionalidades. No movimento da 

Reforma Sanitária Brasileira, que explicita críticas às práticas, às instituições e à 

organização do sistema de saúde vigente, o princípio da integralidade emerge como 

uma possível estratégia para se contrapor ao reducionismo e à fragmentação das 

práticas, à objetivação dos sujeitos e ao enfoque na doença e na intervenção 

curativa (MATTOS, 2001).  

Para introduzir no sistema de saúde novas racionalidades, como o 

princípio da integralidade, será preciso que todas as esferas de governo dêem 

prioridade a essa premissa e, em seqüência, o profissional de saúde também mude 

sua prática. Como diz Marcel Proust, poeta francês do início do século passado, 

“uma verdadeira viagem de descobrimento não é encontrar novas terras, mas ter um 

olhar novo”. Assim, os profissionais de saúde precisam desenvolver um olhar novo 

para o doente, para o colega de trabalho, para si mesmo, com a intenção de ir além 

da realização de atos formais. Além de mudar a base conceitual da ação 

profissional, torna-se importante instituir espaços de encontros e de trocas que 

fortaleçam a ação dos profissionais de saúde. 

Machado et al. (2007) comentam que a integralidade no cuidado de 

pessoas pressupõe perceber o ser humano como sujeito histórico, social e político, 

articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual se 

insere. Essa compreensão de homem põe em evidência a necessidade de os 

profissionais de saúde produzirem suas ações a partir de uma visão ecológica, pela 
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qual se resgate a importância da participação dos contextos em que se constrói a 

vida. 

Conforme Pinheiro (2001 p.65), o termo integralidade possui um caráter 

polissêmico frente às políticas públicas nacionais. Para ela, integralidade é   

 

[...] uma ação social resultante da permanente interação dos atores na 
relação demanda e oferta, em planos distintos de atenção à saúde (no 
plano individual - onde se constroem a integralidade no ato da atenção 
individual e o plano sistêmico - onde se garante a integralidade das ações 
na rede de serviços), nos quais os aspectos subjetivos e objetivos são 
considerados.  
 

 
 

 Essa autora, ao distinguir os dois planos, o individual e o sistêmico, 

descreve-os como diretrizes para viabilizar a integralidade do cuidado e destaca a 

interação dos atores como mecanismo importante nessa construção.  

Mattos (2001) discute um conjunto de sentidos da integralidade, ora 

referidos a atributos das práticas dos profissionais de saúde, ora a atributos da 

organização dos serviços, ora às respostas governamentais aos problemas de 

saúde. Pontua, então, que integralidade pode ser entendida como:  

• crítica à atitude médica fragmentária, um sistema que privilegia  

especialização e segmentação pela redução do paciente ao aparelho 

fisiológico ou sistema biológico que supostamente produz o sofrimento e, 

portanto, a queixa do paciente. Assim, compreendemos integralidade a 

partir do referencial da Medicina Integral; 

• crítica à prática dos profissionais de saúde, de modo a produzir ações de 

saúde para além da atenção individual curativa, ou seja, a necessidade de 
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incorporar ações de promoção e prevenção na atenção à saúde 

articuladas a ações curativas e reabilitadoras. Esse é o conceito de 

integralidade a partir do referencial da Medicina Preventiva; 

• modo de organizar as práticas, como crítica à separação entre práticas de 

saúde pública e práticas assistenciais, entre ações de saúde coletiva e 

atenção individual e, também, crítica aos programas verticais. Assim, 

temos a integralidade vista como horizontalização dos programas; 

• modo de organizar o processo de trabalho em saúde, de maneira a 

otimizar o seu impacto epidemiológico, articular atenção à demanda 

espontânea com a oferta programada de atenção à saúde, sendo assim, 

uma visão de integralidade como oferta de programa de atenção à saúde. 

• acesso às técnicas de diagnóstico e tratamento necessárias a cada caso 

e, quando necessário, ampliação de acesso ao sistema de saúde e de 

resolubilidade da atenção. Temos então a integralidade compreendida 

como acesso a diversos níveis de atenção; 

• construção de políticas especificamente desenhadas para dar respostas a 

um determinado problema de saúde ou aos problemas de saúde e à busca 

de qualidade de vida. Essa é a visão de integralidade como ampliação do 

horizonte de intervenção sobre problemas. 

O referido autor acrescenta que talvez a integralidade só se realize 

quando se estabelece uma relação sujeito-sujeito, quer nas práticas, quer na 

organização dos serviços ou nas discussões das políticas públicas de saúde. Ou 

seja, a integralidade exige abertura para o diálogo com o outro. 



 66 

3. Recorte conceitual: a integralidade do cuidado e o agir comunicativo  
                                                                                                              dinâmica da atuação interprofissional   

    
   

 

Para fins desta investigação enfocamos o sentido da integralidade 

referente às práticas dos profissionais de saúde, considerando muito importante que 

o profissional de saúde, como cidadão e com responsabilidade social, deve inteirar-

se das políticas públicas referentes à saúde. Assim, apresentamos neste momento 

alguns elementos referentes à prática profissional capazes de potencializar a 

integralidade do cuidado.  

A busca da integralidade do cuidado passa pela necessidade de rever a 

dimensão do cuidado, a qual pressupõe certa intencionalidade dos profissionais de 

saúde de incluir-se como responsáveis pelos resultados das ações de atenção à 

saúde, de ampliar suas capacidades de acolher, de estabelecer vínculos e de 

dialogar com outras dimensões do processo saúde-doença não inscritos no âmbito 

da epidemiologia e da clínica tradicional. Perpassa, ainda, pela necessidade de 

perceber-se e perceber o doente como sujeito, entendendo sujeito como ser real, 

que produz sua história e é responsável pelo seu devir, pelo seu vir-a-ser (AYRES, 

2001). 

Franco, Bueno e Merhy (1999) afirmam que as ações clínicas traduzem o 

encontro entre a necessidade identificada da pessoa doente e a intervenção 

instituída, tecnologicamente orientada, na busca de fins implicados com a 

manutenção e/ou recuperação de certo modo de viver a vida. Esse encontro ocorre 

em um espaço intercessor, em que a dimensão tecnológica das relações do trabalho 

de saúde se evidencia no espaço das tecnologias leves, no qual o acolhimento 

adquire uma expressão significativa, por visar à produção de relações de escutas e a 



 67 

3. Recorte conceitual: a integralidade do cuidado e o agir comunicativo  
                                                                                                              dinâmica da atuação interprofissional   

    
   

 

responsabilizações articuladas com a constituição dos vínculos e dos compromissos 

em projetos de ação de cuidado  

Esses autores defendem o acolhimento como meio de questionar 

processos intercessores construtivos das relações nas práticas de saúde, com a 

intenção de buscar a produção da responsabilização clínica e sanitária e a 

intervenção resolutiva, por admitir que acolher e vincular produz responsabilização. 

Apontam também o acolhimento e o vínculo como diretrizes operacionais para a 

materialização dos princípios do SUS – em particular a integralidade, a 

universalização e a eqüidade em saúde. 

Silva Junior e Mascarenhas (2004) também relacionam integralidade 

como atributo da prática profissional de saúde e da organização do serviço; segundo 

eles, acolhimento, vínculo/responsabilização são conceitos que, articulados, 

traduzem a integralidade. Para esses autores o acolhimento está contido nas 

dimensões referentes à postura, à técnica e à reorientação dos serviços, conforme 

descrito a seguir:  

• como postura, o acolhimento se insere na atitude dos profissionais de saúde ao 

escutar, receber e tratar humanizadamente as pessoas e suas demandas, 

entendendo escuta não só do que é falado, mas entender as lacunas do discurso, 

entender quem fala, como e sobre o que fala. Também se relaciona com a postura 

dos profissionais de saúde entre si e entre a gestão do serviço, traduzidas por 

relações democráticas, que incentivam a participação, a autonomia e a decisão 

coletiva; 
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• como técnica, o acolhimento qualifica a elaboração de procedimentos e ações 

organizadas e possibilita a escuta, a análise, a discriminação de risco e a oferta de 

soluções, de tal forma que oriente os saberes e a organização do serviço na 

perspectiva da complementaridade, da potência da intervenção dos diversos 

profissionais e produz a ruptura com a justaposição alienada do trabalho; 

• como reorientação dos serviços, o acolhimento pressupõe um olhar para a 

composição da equipe, o perfil dos profissionais, a capacitação, a supervisão e a 

avaliação, o que desencadeia reflexão sobre o processo de trabalho e sobre as 

necessidades de saúde.   

Merhy et al. (1997) sinalizam que criar vínculo implica o profissional de 

saúde ter relações próximas e claras, ter responsabilidade e compromisso, ser 

referência para o paciente e elaborar uma intervenção nem burocrática e nem 

impessoal. Segundo Silva Junior e Mascarenhas (2004), vínculo, como atributo da 

prática profissional, compreende as dimensões de afetividade, relação terapêutica e 

continuidade. 

Por afetividade, espera-se que o profissional de saúde goste da profissão, 

do que faz e construa um vínculo firme e estável entre ele e a pessoa doente. Por 

relação terapêutica, deseja-se uma nova forma de cuidado, que a singularidade e a 

intersubjetividade de ambos, profissional e paciente, possam ser consideradas num 

processo terapêutico. Por continuidade, pretende-se uma relação de confiança e 

conhecimento mútuo entre o profissional de saúde e o paciente.  

A integralidade do cuidado na intervenção hospitalar, segundo Cecílio e 

Merhy (2003), pode acontecer mediante a combinação de tecnologias duras, leve-
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duras e leves, ao se buscar a adesão equilibrada entre a racionalidade instrumental 

e comunicativa, por entendê-las como determinantes nas ações de saúde. Também 

consideram importante agregar a essa compreensão outros elementos, pois a 

integralidade da atenção hospitalar pode envolver a integralidade da atenção no 

hospital, - aquela que toma como referência o atendimento no ambiente hospitalar 

em si, e a integralidade a partir do hospital, que toma como referência a articulação 

do hospital com os demais serviços de saúde.  

Esses autores chamam atenção para a necessidade de aprimoramento da 

coordenação do trabalho em equipe como possibilidade de introduzir a integralidade 

do cuidado no hospital, frente à dinâmica aí instituída de produzir ações de saúde 

por meio de um conjunto diversificado, especializado e fragmentado de atos 

cuidadores individuais. 

 Pinheiro, Barros e Mattos (2007), ao tratarem do trabalho em equipe 

como estratégia para o alcance da integralidade em saúde, apontam que as 

especificidades de cada profissional contribuem para a qualidade sinérgica da 

equipe, denotando importância imprescindível de se escutar o outro no processo de 

trabalho terapêutico. Os autores nos convidam a pensar sobre a relação entre os 

profissionais da área da saúde, baseando-se na integralidade como princípio que 

possibilita essa articulação entre os trabalhadores e a atenção às demandas a 

necessidade do usuário. Assim, destacam que a comunicação se torna essencial 

para uma interação interprofissional, cuja finalidade é a de adotar condutas 

resolutivas. 
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Buscamos, então, no agir comunicativo de Jürgen Habermas, o aporte 

para iluminar nossa compreensão acerca da dimensão da articulação/interação dos 

profissionais de saúde no processo de trabalho em terapia intensiva. 

 

3. 2. O agir comunicativo de Habermas  
 

 

Filósofo e sociólogo alemão contemporâneo, possuidor de uma vivência 

teórica plural, Habermas tem buscado dialogar acerca do conhecimento, das 

ciências, da sociedade, do Estado e da racionalidade. Adotando crítica dialética5 

constrói seu pensamento e suas teorias, a partir da leitura dos grandes cientistas e 

filósofos da humanidade, dentre os quais Kant, Hegel, Marx, Weber, Freud, Adorno, 

Horkheimer, Wittgenstein, Austin e Searle (MEDEIROS; MARQUES, 2003). 

A produção acadêmica de Habermas, sem pretensão de apresentá-la na 

íntegra, compreende três fases. A primeira corresponde aos estudos teórico-

epistemológicos e da qual fazem parte as obras Teoria e Práxis (1962) e 

Conhecimento e Interesse (1968 e 1973). A segunda consiste nos estudos 

pragmáticos6 que incluem as obras Teoria do Agir Comunicativo (1981) e 

                                                 
5Segundo Siebeneichler (1989) na crítica dialética o estudioso reconhece idéias que surgem das brechas e 
contradições ao analisar a teoria a ser criticada, e a partir das contradições constrói seus pensamentos, suas 
teorias.   

6 Pragmático: refere-se à tese do filósofo americano Pierce (1839-1914), sobre pragmatismo, doutrina segundo o 
qual a verdade de uma proposição é uma relação totalmente interior à experiência humana, e o conhecimento é 
um instrumento da ação, tendo o pensamento caráter puramente finalístico; a verdade de uma proposição 
consiste no fato de que ela seja útil, tenha êxito ou satisfação 
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Consciência Moral e Agir Comunicativo (1980 e 1981). A terceira fase compreende a 

retomada de toda sua obra à luz do significado epistemológico como Verdade e 

Justificação (2004) (GOMES, 2007). 

Este estudo tem como referencial teórico metodológico a segunda fase, 

na qual o autor estabelece uma crítica aos processos reducionistas da racionalidade 

social sem, no entanto, fazer reflexões a respeito da racionalidade instrumental, da 

ciência e da técnica em si, na medida em que essas contribuem para a auto-

conservação do homem, integrando-as, entretanto, como um momento particular de 

uma concepção de racionalidade mais ampla. 

Seus estudos contribuem para uma práxis emancipada ao refletirem-se 

nos elementos da sociedade ocidental que promovem crescimento econômico e ao 

inserirem-se, fundamentalmente, na perspectiva técnica instrumental. A Teoria do 

Agir Comunicativo tem origem no exercício da crítica em dois eixos: o da crítica 

formal e pragmática por meio da análise da linguagem e o da crítica da teoria da 

modernização social. O recorte conceitual, que faremos aqui, tem como ponto de 

partida sua interpretação sobre a teoria da modernização social. 

Habermas busca, na teoria da racionalização social de Weber, 

compreender os elementos do processo de modernização social, a partir de como 

este se tem estruturado mediante a ampliação e a utilização do saber empírico. 

Considerando-se a intensa produção do conhecimento e o fato de não ser possível 

conceber apropriação de um saber totalizante, abrem-se espaços para os 

especialistas.  
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Weber contribui com o conceito de esferas culturais de valor, ao 

especificar três complexos de racionalidade na produção de saberes frente à 

natureza externa e à sociedade, explicitados a seguir:  

• racionalidade cognitivo-instrumental: atitude objetivante frente à  

sociedade e à natureza externa que envolve a ciência, a técnica e as 

tecnologias sociais; 

• racionalidade prático-moral: atitude de conformidade frente à sociedade e 

à natureza interna que envolve o direito e a moral; 

• racionalidade prático-estética: atitude expressiva frente à natureza interna 

e externa que envolve o universo da beleza. 

Weber considera que as técnicas modernas de racionalidade, ou seja, a 

racionalização social, vinculada ao aumento da racionalidade instrumental e 

estratégica dos contextos de ação, levam a tal desencantamento do mundo, ao se 

perder a noção de liberdade, a ausência de propósitos e de esperança, que as 

tradições sociais acabam cedendo espaço para as interações. O mecanismo de 

interação traz autonomia no estabelecimento dos fins que independem das 

tradições, de valores e da cultura, e distancia o mundo da vida, criando sistemas que 

não dependem da intersubjetividade humana (HABERMAS, 1997).  

 Habermas, ao interpretar as esferas culturais de valor de Weber, 

contrapõe-se à posição referente ao desencantamento do mundo, por considerar 

importante uma conexão entre as três esferas de valores e os sistemas de ação, a 

fim de assegurar uma produção do saber especializado, segundo pretensões de 
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validade, saber esse que passe para a prática comunicativa cotidiana e possa ser 

utilizado pelos sistemas sociais de ação. 

 

Si las esferas culturales de valor se caracterizam por una producción de 
saber continua y diferenciada según pretensiones de validez, y si a 
continuidad de tal producción de saber sólo puede asegurarse mediante una 
reflexivización de los procesos de aprendizaje, esto es, por medio de un 
acoplamiento regenerativo de esos procesos de aprendizaje con formas 
institucionalmente diferenciadas de argumentación, entonces tiene que 
poder demonstrarse que cada una de las esferas de valor acuñadas 
históricamente, guarda relaciones plausibles con una de las formas típicas 
de argumentación que se especializan en una determinada “pretensión 
universal de validez” (HABERMAS, 1997 p. 312, grifo do autor). 
 

 
 

Habermas (1997) entende que na segregação da razão reside o grande 

problema da modernidade. Como a patologia da sociedade moderna está na 

prevalência da ação estratégica no mundo da vida7, visualiza a solução na 

integração das diferentes esferas de valor e no conceito ampliado da razão. Introduz 

a razão comunicativa que pressupõe uma inter-relação das interpretações cognitivas 

com as expectativas morais e as expressões e valoração com o contexto do mundo 

da vida.  

Essa compreensão de equilíbrio entre as esferas de valores adotadas por 

Habermas traz um caminho para a atuação dos diferentes profissionais de saúde na 

terapia intensiva. Ao valorizar o saber do especialista, e mediante a razão 

comunicativa, articula entre si as ações de saúde por meio da interação de, no 

                                                 
7 Mundo da vida: conceito alemão Lebensvelt que se refere ao pano de fundo que alimenta os 
processos de comunicação voltados ao entendimento que precisam de uma infra-estrutura 
comunicativa e de uma tradição. Ao pronunciarmos um ato de fala estamos implicitamente 
concordando com as regras da cultura, da sociedade e da comunidade da qual fazemos parte.  
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mínimo, dois sujeitos capazes de falar e agir com a intenção de alcançar o 

entendimento em uma situação real. 

Entretanto, Habermas (1997) percebe o crescimento desordenado de 

formas de racionalidade econômica, que passam a se infiltrar em esferas vitais, 

deixando de lado e fragmentadas outras dimensões, como a ética e a estética. Isto 

conduz à “colonização do mundo da vida” 8 (grifo do autor) pelo mundo sistêmico. 

Segundo ele, a razão moderna sofre reducionismo uma vez que fica restrita à 

dimensão científica. Nesse contexto, a ação comunicativa fica frágil e a ação 

estratégica se evidencia com base na coerção do domínio do dinheiro e do poder. 

Para Habermas a combinação do processo de reificação/alienação de 

Marx e de racionalização do ocidente de Weber compõe as principais patologias da 

modernidade. Siebeneichler (1989) apóia esse diagnóstico diante da complexidade 

da sociedade atual e descreve: 

 

[...] este complexo que se moderniza continuadamente, encontra-se numa 
crise paradoxal: de um lado, criam-se no seu interior, através da 
racionalidade, espaços cada vez mais amplos para o mundo da vida 
cultural, para a comunicação e entendimento entre os homens, para a 
configuração de uma identidade racional. 
De outro lado, porém, e este é o verso da medalha, há um desengate 

progressivo entre o mundo vital e sistema, que rompe o equilíbrio e permite 
que os imperativos funcionais e formais do sistema racional, especialmente 
do sistema econômico e burocrático, tornados independentes, aninhem-se 
imperceptivelmente nos poros da comunicação e se infiltrem no mundo vital 
cultural, racionalizando-o e fragmentando-o em elementos dispersos, 
destruindo valores e elementos que talvez não consigamos mais regenerar 
(SIEBENEICHLER, 1989, p. 40). 

 

                                                 
8 Habermas vê a colonização do mundo da vida como patologia do mundo da vida induzida pelo 
sistema. 
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Para Habermas (1997) a racionalidade emerge fundamentalmente das 

manifestações simbólicas dos sujeitos capazes de linguagem e ação, ou seja, da 

capacidade do homem para realizar suas ações com a natureza ou com a 

humanidade. O conhecer, o agir e o falar constituem elementos da racionalidade. 

Assim, aquilo que sabemos, fazemos e dizemos será racional se estivermos 

minimamente cientes do porquê das nossas crenças serem verdadeiras, das nossas 

ações certas e das nossas expressões lingüísticas válidas. Assim, o conceito de 

racionalidade comunicativa pode ser considerado como sinônimo de agir 

comunicativo.  

Diante dessa compreensão de racionalidade, Habermas propõe mudança 

de paradigma filosófico, introduz outra forma de conceber a realidade, que é o 

paradigma da filosofia da linguagem ou da intersubjetividade, como possibilidade de 

ampliar o conceito de razão. 

O paradigma da filosofia da consciência ou do sujeito, que se fundamenta 

no modelo de racionalidade cognitivo-instrumental, concebe a razão enquanto uma 

relação de subjetividade com o objeto do conhecimento. O sujeito realiza uma ação 

de dominação sobre a natureza, gerando no âmbito da ação humana interativa 

formas de sentir, pensar e agir fundadas no individualismo, no isolamento, na 

competição, no cálculo e no rendimento, produzindo o esvaziamento da ação 

comunicativa.  

Para Habermas (1997) a subjetividade do indivíduo resulta de um 

processo de formação a partir de uma complexa rede de interações dialógicas, 
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comunicativas. Assim, o paradigma da intersubjetividade pressupõe uma razão 

intersubjetiva e interativa, na qual pelo menos dois participantes buscam o 

entendimento. Essa racionalidade considera as relações que se estabelecem entre 

os sujeitos quando se referem ao mundo e agem interativamente por meio da 

linguagem. 

A partir da leitura crítica da teoria da modernização social, Habermas traz 

o conceito ampliado da razão, mas entende que a razão se torna perceptível na 

pluralidade de suas vozes. Assim, busca elementos na leitura crítica da teoria 

pragmática formal da linguagem e numa pragmática empírica para elaborar o 

conceito de razão comunicativa. 

O autor entende que a comunicação constitui sempre uma ação social, 

mas considera que a definição de Weber9 (ações orientadas para o êxito) precisa ser 

ampliada e acrescenta que a ação social também se orienta pela comunicação 

intersubjetiva (ações orientadas para o entendimento). Assim, a ação social é 

determinada pela orientação racional com relação a fins, ora monológica, sem levar 

em consideração o sujeito e os seus desejos, ora na coordenação intersubjetiva da 

ação, na qual o sujeito busca seus fins individuais com base numa compreensão 

compartilhada da situação.   

Habermas (1987) distingue dois âmbitos do agir humano contido no 

conceito de “atividade humana sensível” de Marx: o trabalho e a interação social. 

                                                 
9 Para Weber ação social é determinada pela orientação que o sujeito lhe imprime, ou seja, orientada 
por um determinado fim racional. 
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Para Habermas, embora sejam interdependentes, esses conceitos podem ser 

analisados separadamente.  

Segundo Marx, o trabalho, por sua essência de dominar a natureza e pô-

la a serviço do homem, possui uma racionalidade do mesmo tipo da racionalidade da 

ciência e da técnica: uma racionalidade que consiste na organização e na escolha 

adequada de meios para atingir determinados fins, envolvendo o saber e o agir 

técnico-estratégico (HABERMAS, 1987).  

Trabalho, ou ação racional teleológica, consiste no processo pelo qual o 

homem se emancipa progressivamente da natureza, por "interação" na esfera da 

sociedade em que normas sociais se constituem a partir dos sujeitos; assim, envolve 

o saber e o agir prático, o agir moral. Nessa prática social ocorre uma ação 

comunicativa, isto é, uma interação simbolicamente mediada, a qual se orienta 

"segundo ‘normas de vigência obrigatória’ que definem as expectativas recíprocas 

de comportamento e que têm de ser entendidas e reconhecidas, pelo menos, por 

dois sujeitos agentes" (HABERMAS, 1987, p. 57, grifo do autor).  

Assim, trabalho, como ação racional teleológica, pode ser: 

• ação instrumental - quando a ação é orientada por regras técnicas que se 

apóiam no saber empírico e realiza fins definidos sob condições dadas; 

• ação estratégica - quando a ação é fundada por regras racionais que se 

baseiam no saber analítico por depender de uma valoração correta; 
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•  ação comunicativa - quando na ação os participantes se orientam pela    

busca do entendimento10. 

A racionalidade instrumental, na trajetória de ampliação de seu campo de 

atuação, substituiu de forma crescente o espaço da interação comunicativa que 

havia anteriormente no âmbito das decisões práticas. Com esse tipo de 

racionalidade não se questiona se as normas institucionais vigentes são justas ou 

não, mas somente se são eficazes, isto é, se os meios são adequados aos fins 

propostos (HABERMAS, 1987).  

O segundo aspecto que Habermas (1987) compreende no agir humano 

consiste na “Interação” (grifo do autor), concebida como o agir comunicativo que se 

estabelece entre duas ou mais pessoas que, ao conversarem entre si sobre algo do 

mundo, levantam, com seus atos de fala pretensões de validade. Para ele a fala, 

com vistas ao entendimento mútuo, norteia a interação. Na interação social os 

sujeitos se predispõem à compreensão pela linguagem. 

O homem não reage simplesmente a estímulos do meio, mas atribui um 

sentido às suas ações e, graças à linguagem, é capaz de comunicar percepções e 

desejos, intenções, expectativas e pensamentos. A ação comunicativa, a linguagem 

empregada para fim de entendimento mútuo, constitui uma situação de fala, “na qual 

um falante, ao comunicar-se ‘com’ outro ouvinte ‘sobre’ algo, dá expressão àquilo 

que ‘ele’ tem em mente” (HABERMAS, 2003, p. 40, grifo do autor). 

                                                 
10 Para Habermas “entendimento não significa um processo empírico que dá lugar a um consenso 
fático, e sim, um processo recíproco de convencimento que coordena as ações dos distintos 
participantes motivados por meio de razões” (HABERMAS, 1997, p.500).  
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Siebeneichler (1989) afirma que Habermas, ao estudar a linguagem, 

encontra em Chomsky a idéia de competência lingüística11 e em Austin e Searle a 

teoria dos atos de fala, que constituem as unidades elementares do processo de 

comunicação lingüística e, a partir daí, desenvolve o conceito de competência 

comunicativa em que explica regras inerentes à linguagem que possibilitam os 

sujeitos tornarem-se competentes para interagirem comunicativamente mediante o 

uso de sentenças e expressões com o objetivo de alcançar o consenso.  

Para Habermas (1997) a linguagem apresenta um telos comunicativo – 

orientado para a ação comunicativa e para a busca do entendimento. Assim, na 

teoria dos atos de fala de Austin, - que considera a linguagem como ação -, ele 

procura compreender os mecanismos de coordenação que compõem o processo de 

interação lingüística. 

Em seus estudos, Austin examina a estrutura dos enunciados enquanto 

ato, e a decompõe em ato locucionário (algo é dito), ato ilocucionário (o locutor faz 

algo ao dizer), ato perlocucionário (atos de fala produzem efeitos por serem ditos). 

Essa divisão tem um fim analítico, pois o ato lingüístico deve ser considerado como 

um todo. Em sua análise, Austin distingue dois elementos constitutivos: significado, 

que está na esfera do ato locucionário, e força ilocucionária, que forma o núcleo do 

ato ilocucionário, elemento central para a compreensão da linguagem como ação 

(MARCONDES. 2001).  

                                                 
11 Competência lingüística significa a capacidade de alguém dominar um sistema abstrato de regras 
(SIEBENEICHLER, 1989, p. 169). 
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De acordo com Habermas, a comunicação está orientada para obter 

efeitos ilocucionários quando o ato de fala ocorre em contexto de ação comunicativa, 

direcionada ao entendimento mútuo. E a comunicação está orientada para obter 

efeito perlocucionário quando o ato de fala se encontra em um contexto de ação 

teleológica ou estratégica (HABERMAS, 1997). 

Habermas (2003) compreende que as comunicações que os sujeitos 

estabelecem entre si, em situações de fala, dizem respeito a três mundos: o mundo 

social das normas e instituições, o mundo objetivo das coisas e o mundo subjetivo 

das vivências e dos sentimentos. As relações com esses três mundos estão 

presentes, ainda que não na mesma medida, em todas as interações sociais:  

• no mundo objetivo - estado das coisas: as pessoas, ao interagirem, 

coordenam suas ações e do seu conhecimento cognitivo-instrumental 

depende o sucesso ou o insucesso de suas ações conjuntas; 

• no mundo social das normas: as pessoas interagem orientando-se 

segundo normas sociais que já existem previamente ou que são 

produzidas durante a interação; 

• no mundo subjetivo: as pessoas revelam algo de suas vivências tais como 

intenções, necessidades, temores, de tal modo que deixam transparecer 

sua interioridade.  

O conceito de ação comunicativa sugere a compreensão da ação 

encaminhada para o entendimento recíproco, porque ela se concretiza como uma 

ação intermediada pela comunicação entre os sujeitos que procuram se entender 

acerca do mundo objetivo, social e subjetivo. É uma ação lingüística, em que 
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falantes e ouvintes reconhecem que os atos de fala implicam a realização de algo 

(HABERMAS, 2003). 

O conceito de mundo da vida se insere no conceito de ação comunicativa, 

uma vez que contempla convicções aceitas e permite que os sujeitos envolvidos na 

interação se entendam. O mundo da vida está constituído por três estruturas 

simbólicas: cultura, personalidade e sociedade, que se reproduzem na prática 

comunicativa cotidiana. O autor entende a cultura como a bagagem de 

conhecimento da qual o sujeito se utiliza na interpretação, ao compreender algo 

sobre o mundo. Por sociedade compreende as normas legítimas por meio das quais 

o sujeito ajusta suas relações no grupo social, garantindo a solidariedade. A 

personalidade envolve o termo técnico que designa a competência do sujeito em 

falar e agir, colocando-o em condições de participar de processos de entendimento e 

de poder afirmar sua própria identidade. 

Habermas (1997) concebe sociedade como o mundo da vida de um 

determinado grupo social que coordena suas ações comunicativamente e como uma 

sociedade que regula a si mesma por meio de ações funcionais estrategicamente 

articuladas em um sistema. O mundo da vida e o sistema representam duas formas 

distintas de interação social que ora se expressa como integração social, realizada a 

partir da reprodução simbólica do mundo da vida, ora como integração funcional, 

realizada a partir da reprodução material necessária à sobrevivência e à 

conservação do sistema. 

A partir desses conceitos, ele propõe um modelo ideal de ação 

comunicativa no qual as pessoas interagem por meio da utilização da linguagem e 
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organizam-se socialmente buscando o consenso de uma forma livre de toda a 

coação externa e interna. A mudança paradigmática da linguagem, cujos 

pressupostos são a verdade, a argumentação, o consenso, as relações 

intersubjetivas e o discurso, traz como resultado a própria ampliação do conceito de 

racionalidade (HABERMAS, 2003).  

O processo de comunicação com vistas ao entendimento mútuo norteia a 

interação. A argumentação em forma de discurso permite o acordo quanto à 

validade das proposições ou à legitimidade das normas. O discurso pressupõe a 

interação, isto é, a participação de atores que se comunicam livremente e em 

situação de simetria. Para Habermas, a verdade é entendida como um processo 

consensual. Assim, a “verdad es una pretension de validez que vinculamos a los 

enunciados al afirmarlos” (HABERMAS, 1997, p.114, grifo do autor). 

Quando uma pretensão de validez torna-se questionada, prevalece a 

melhor argumentação. A verdade para Habermas (2003) é construção processual e 

contextual, porque está sempre sujeita à crítica e às novas explicações. Não há 

verdade fora dos contextos de fala, de argumentação, de consenso alcançado 

intersubjetivamente. É fundamental lembrarmos que Habermas trata da teoria 

consensual da verdade, relacionando as pretensões de validez ao mundo objetivo: a 

natureza, os fatos e as experiências concretas. Na procura de atingir o consenso da 

verdade, está a linguagem em intrínseca relação com a realidade.  

Habermas percebe a linguagem não estritamente como uma dimensão 

gramatical, mas a compreende fundamentalmente como um meio de alcançar o 

entendimento recíproco acerca de algo, por seguir regras pragmáticas. As regras 
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não só possibilitam a ação e a expressão do indivíduo, mas também permitem sua 

interpretação frente às nossas crenças, valores e interesses, tanto na forma de agir, 

como na nossa capacidade de interpretar o significado dos atos das outras pessoas 

e a maneira que essas se relacionam conosco (HABERMAS, 2003; MARCONDES, 

2001). 

A linguagem pode ser usada eficazmente se os falantes tiverem o 

princípio pragmático de confiança recíproca e as pretensões universais de validade. 

Assim, a comunicação ocorre ao falar-se de maneira compreensível (correção 

normativa), verdadeira (verdade proposicional), sincera e legítima (autenticidade 

expressiva). Assim, os falantes estão sempre estabelecendo reciprocamente 

pretensões de validade acerca do que é dito (HABERMAS, 1997). 

A verdade proposicional consiste em expressar-se compreensivelmente, 

dar a entender algo, compreender-se mutuamente e comunicar uma proposição 

verdadeira. A correção normativa permite aos falantes escolherem um discurso 

correto em relação a normas e valores, que possa ser aceito mutuamente segundo 

uma intersubjetivamente reconhecida. A autenticidade expressiva possibilita aos 

falantes estabelecer uma relação de confiança, ao compreender que as falas são 

sinceras e autênticas (HABERMAS, 1997). 

O ato de falar é visto como um ato instrumental, a linguagem é usada 

para um determinado fim e, assim sendo, podemos questionar em quais condições 

as falas são realizadas e, por não serem transparentes, que elementos podem estar 

implícitos e precisam ser compreendidos. Por quais pressupostos as falas se 

orientam, quais as relações que ocorrem entre os falantes? Uma análise crítica da 
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fala pressupõe compreender por que e para quê o enunciado se expressa, de forma 

a explicar suas causas e conseqüências. Visto o ato de fala ser instrumental, torna-

se importante entender a presença de condições que o falante não tem como 

controlar e que podem não coincidir com seus interesses aparentes (HABERMAS, 

2003; MARCONDES, 2001). 

Para Habermas (1997), a emancipação consiste na possibilidade de o 

indivíduo participar da discussão dos objetivos e meios dos processos sociais com 

os quais, direta ou indiretamente, convive. Assim sendo, o potencial de emancipação 

reside na interação entre os profissionais. Habermas também reconhece que a 

institucionalização do discurso, ou seja, instituir a reflexão como caminho para 

intervir na realidade, constitui uma das inovações mais difíceis da história da 

humanidade e sinaliza:  

 
 

Partindo da análise das condições necessárias do entendimento em geral é 
possível desenvolver, pelo menos, a idéia de uma intersubjetividade 
intacta, capaz de possibilitar um entendimento não coagido dos indivíduos 
no seu relacionamento recíproco, bem como a identidade de um indivíduo 
que se entende consigo mesmo de modo não coagido. Intersubjetividade 
intacta constitui a manifestação de condições simétricas do 
reconhecimento recíproco livre. Entretanto, esta idéia não deve ser 
carregada com cores da totalidade de uma forma de vida reconciliada e 
projetada no futuro como sendo uma utopia; ela contém nada mais, mas 
também nada menos, do que a caracterização formal de condições 
necessárias para formas não antecipáveis de uma vida não fracassada. 
Não temos promessas de tais formas de vida, nem mesmo in abstracto. 
Delas sabemos apenas que, se pudessem ser realizadas, teriam que ser 
produzidas por nossa ação conjunta, não isenta de conflitos, mas solidária. 
’Produzir’ não significa, no entanto, gerar de acordo com o modelo de 
realização de fins visados, mas significa principalmente o surgir 
espontâneo, não controlável teleogicamente, a partir dos esforços 
cooperativos, falíveis e sempre fracassados, de eliminar ou atenuar os 
sofrimentos de criaturas vulneráveis. Este modo de produzir ou 
autoproduzir carrega-nos com a responsabilidade, sem nos liberar, no 
entanto, dos ‘caprichos do momento’. Com isso está ligado o sentido 
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moderno de um humanismo, que encontrou há muito sua expressão nas 
idéias da vida autoconscientes, da  auto-realização   autêntica   e   da   
autonomia  –  de   um humanismo que não se empertiga na auto-
afirmação. Este projeto está situado historicamente, do mesmo modo que a 
razão comunicativa, que o inspira. Ele não foi feito, ele se formou – 
podendo ser prosseguido ou abandonado por falta de coragem. Antes de 
mais nada, o projeto não constitui propriedade da filosofia. A esta cabe 
simplesmente a tarefa de cooperar com a ciência reconstrutiva iluminando 
as situações nas quais nos encontramos; ela pode contribuir para que 
aprendamos a interpretar as ambivalências que nos atingem como sendo 
outros tantos apelos a uma responsabilidade crescente em meio a espaços 
de ação em vias de se encolherem cada vez mais  (HABERMAS, 1987, 
apud SIEBENEICHLER, 1989, p. 158-9)12, 

 
 

Essa fala de Habermas expressa idéias importantes para nortear a 

análise deste estudo, pois deixa clara a sua concepção de homem e de contexto, 

traz o sujeito com sua intersubjetividade, valoriza a cooperação com 

responsabilidade e entende a força do contexto que fragmenta, cristaliza e sinaliza a 

interpretação como meio para o esclarecimento.  

Acreditamos que a perspectiva do agir comunicativo nos possibilitará 

compreender a atuação interprofissional no contexto da terapia intensiva, 

considerando que aos profissionais é solicitado que sejam capazes de sustentar 

uma relação recíproca entre as muitas formas de intervenção técnica - cientifica e 

tecnológica, a fim de que o isolamento dos especialistas seja superado para a 

adesão da integralidade da atenção. 

 
 

 

                                                 
12 Habermas, J. Die Einneit der Vernunft in der Vielheit ihrer Stimmen. Texto mimeogr, 1987, 49p.  
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4. Trajetória metodológica da investigação 

 

 

4. 1 Natureza do estudo 

 

 

O presente estudo insere-se na abordagem qualitativa de pesquisa, 

escolha decorrente da possibilidade de apreender a realidade e compreender os 

fenômenos e processos sociais, sendo adequada para estudos das práticas de 

saúde e das relações existentes entre os homens no exercício dessas práticas. Para 

Minayo (1999), os dados qualitativos trazem para o interior da análise o subjetivo e o 

objetivo, os atores sociais, o próprio sistema de valores do cientista, os fatos, os 

significados, a ordem e os conflitos. 

Trata-se, ainda, de estudo descritivo dos fatos e fenômenos que ocorrem 

na realidade estudada, elegendo-se o estudo de caso como modalidade de 

investigação, por entendê-lo como uma categoria de pesquisa cujo objeto constitui-

se em uma unidade, a ser analisada profundamente por sua natureza e abrangência 

e pelos suportes teóricos que orientam a investigação (TRIVIÑOS, 1987). 

Nessa modalidade de pesquisa, o objeto de estudo é considerado como 

uma representação singular da realidade, multidimensional e historicamente situada. 

Assim, ao retratar o cotidiano em toda a sua riqueza, cada caso singular, a pesquisa 

também enfatiza a interpretação do contexto para a apreensão mais completa do 

objeto, e permite focalizar a complexidade das situações e evidenciar a inter-relação 

dos seus componentes (LÜDKE; ANDRÉ, 1988). 
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Vale destacar, ainda, que o estudo de caso permite a construção de 

conhecimento sobre características significativas do fenômeno observado, visto que 

o conhecimento não é algo acabado, mas se faz e se refaz constantemente. O 

pesquisador deve ficar, então, atento a novos elementos que podem surgir como 

importantes durante a pesquisa. E se o objeto estudado suscita opiniões 

divergentes, o pesquisador traz essas divergências para reflexão, sem excluí-las, 

pois a realidade pode ser vista por diferentes perspectivas (LÜDKE; ANDRÉ, 1988). 

Becker (1999) afirma que o estudo de caso na pesquisa social foi uma 

adaptação do estudo de caso médico, no qual se analisa detalhadamente um caso 

individual com a intenção de explicar o desenvolvimento de uma doença. Na ciência 

social, estuda-se uma organização, uma comunidade. Esta investigação pretende 

estudar uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital público. 

O estudo de caso tem duplo propósito: compreender de forma abrangente 

o grupo ou a organização em estudo (Quem são? O que fazem? Como se 

relacionam entre si e com o contexto?) e desenvolver “declarações teóricas mais 

gerais sobre regularidades do processo e da estrutura social”. Este desenho de 

pesquisa possibilita construir o conhecimento a partir da singularidade do caso 

(BECKER, 1999, 118p.). 

Esse autor nos ensina que, ao adotar a modalidade de estudo de caso, o 

pesquisador tem que ser preparado para lidar com grandes problemas teóricos e 

descritivos. Os vários fenômenos observados devem constar no relato de campo e, 

posteriormente, deve-se atribuí-las a alguma relevância teórica, visto ser impossível 

descobrir a pertinência teórica de tudo que se observou. O investigador focaliza 

determinados problemas de importância para a estrutura do grupo estudado.  
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4. 2   Cenário de estudo 
 

 

A Unidade de Terapia Intensiva, campo empírico de nossa investigação 

localiza-se em Marília, cidade situada na região Centro Oeste do Estado de São 

Paulo, distante 451 km da capital e que se tornou município em abril de 1929. 

Segundo o censo demográfico de 2007, a cidade tem 218.113 habitantes, com uma 

taxa de urbanização de 93,4%; sua economia se concentra na indústria alimentícia e 

na área de serviços de saúde e educação. 

No setor saúde, o município, em junho de 1998, foi habilitado à forma de 

Gestão Plena do Sistema de Saúde, segundo a Norma Operacional Básica (NOB) 

01/96. O Conselho Municipal de Saúde de Marília – COMUS - foi instituído e exerce 

função de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo, tendo por objetivo 

o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de 

saúde. Conta com cinco hospitais gerais, uma maternidade e um hospital 

psiquiátrico, os quais disponibilizam um total aproximado de 500 leitos de internação 

para a cidade e região. Constitui-se em Centro de Referência Regional para cirurgia 

cardíaca, ortopédica, traumatológica e de oncologia. A rede básica de saúde está 

organizada em 28 Unidades da Saúde da Família, 12 Unidades Básicas de Saúde, 

02 Ambulatórios de Especialidades, 02 Unidades de Pronto Atendimento e o Serviço 

de Atendimento de Urgência e Emergência Pré-hospitalar.   

A seleção do local para a pesquisa ocorreu em razão da facilidade da 

nossa inserção no Hospital das Clínicas I (HCI), que constitui uma das unidades do 
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complexo Famema, em que atuamos como docente do Curso de Enfermagem, bem 

como pelo interesse de investigar a interação de diversos profissionais em um 

hospital universitário, tipicamente um local de produção e reprodução de 

conhecimento. 

O HCI foi inaugurado em abril de 1965 pelo Governo do Estado de São 

Paulo para ser um Hospital de Moléstias Infecciosas de referência estadual. Sua 

planta física obedece aos padrões da época para esta finalidade, entretanto, essa 

proposta não foi efetivada, pois a área física do hospital tem sido cedida a outros 

órgãos da saúde. Em 1972, o governo do estado, por meio de um contrato de 

comodato, autorizou a implantação do Hospital Universitário, desenvolvendo 

atividades de ensino e assistência, ainda no modelo vigente na época, ou seja, 

atendendo clientela centrada na figura do “indigente”, o ser excluído do sistema 

previdenciário, sendo voltado preferencialmente para os casos de interesse da 

formação médica, em detrimento das necessidades de saúde da população 

(PADILHA, 1996). 

O HCI integrou-se ao sistema de saúde em 1983, passando a ser 

referência para a região, tanto na assistência como na atualização dos profissionais 

de saúde. Seu atendimento voltou-se para a concentração de técnicas de apoio 

diagnóstico e terapêutico, com procedimentos de alta complexidade, configurando-

se como hospital de nível terciário, para onde deveriam ser encaminhados os casos 

de difícil diagnóstico e os que necessitassem de recursos terapêuticos complexos 

(PADILHA, 1996).  

Atualmente, o HCI constitui uma Unidade Clínico-Cirúrgica com 114 

leitos/cama e é referência na atenção à saúde no nível secundário e terciário para 
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62 municípios que compreendem o Departamento Regional de Saúde (DRS) IX do 

estado de São Paulo, com uma população estimada de 1,2 milhões de habitantes. 

Conta com ambulatórios, laboratórios, serviço de imagem, unidade de oncologia, 

unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico, unidade de urgência e emergência, e 

unidades de internação. Desenvolvem os programas de Humanização da 

Assistência Hospitalar, Gestão do Gerenciamento dos Serviços de Saúde, integra a 

rede de hospitais que compõe o Sistema Nacional de Captação de Órgãos e, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Marília, viabiliza o Programa 

Interdisciplinar de Internação Domiciliar.

O HCI iniciou o atendimento a pacientes em situações clínicas e cirúrgicas 

graves em condição de recuperação em 1988, com a inauguração da UTI, que 

contava com 06 leitos e funcionava em local improvisado. Sua equipe de trabalho 

estava composta por dois médicos docentes assistenciais intensivistas e 

plantonistas médicos para o período noturno, feriados e finais de semana. Havia, no 

período da manhã, um docente assistencial enfermeiro, especialista em terapia 

intensiva, e um enfermeiro em cada turno da tarde e da noite, além de três auxiliares 

de enfermagem para cada turno. Dispunha de equipamentos essenciais para 

atender às necessidades dos pacientes. O docente assistencial tinha sob sua 

responsabilidade as atividades assistenciais e acadêmicas. 

Em meados de 1997, é encaminhado um projeto para o Ministério da 

Saúde visando à construção de uma nova UTI e à aquisição de equipamentos para 

o seu funcionamento. Mediante a aprovação desse projeto, em 1999, inicia-se a 

reforma no hospital para a instalação de 24 leitos de UTI, porém a estrutura física do 

prédio não pôde ser alterada, permanecendo algumas colunas de concreto na área 
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de circulação entre os leitos. Esse projeto foi financiado pelo Reforço à 

Reorganização do Sistema Único de Saúde - REFORSUS, com participação 

estadual, ficando a contratação dos profissionais sob a responsabilidade da 

Famema. 

 Em novembro de 2003, a UTI é transferida para o novo espaço e começa 

a funcionar com apenas 06 leitos por não dispor de recursos financeiros suficientes 

para seu pleno funcionamento, apesar de já terem sido adquiridos todos os 

equipamentos previstos na aprovação do projeto. Somente em meados de 2004, os 

24 leitos são implantados em duas unidades distintas (UTI-A e UTI-B), com a 

intenção de separar pacientes clínicos e cirúrgicos; fato esse que nunca aconteceu. 

Atualmente, encontra-se operando com 20 dos 24 leitos planejados, devido às 

dificuldades financeiras da instituição.  

Optamos por desenvolver este estudo na UTI-A, considerando a riqueza 

diária desse ambiente em práticas e saberes de várias categorias profissionais para, 

a partir desse cotidiano, captar as inter-relações que se constroem ao se produzirem 

os cuidados de saúde. A UTI-A caracteriza-se por atender à morbidade de agravos 

circulatórios, politraumas, intoxicações em indivíduos com idade média superior a 50 

anos.  

Atualmente, a equipe médica da UTI-A é constituída por dois médicos 

docentes assistenciais intensivistas, que são os mesmos desde sua inauguração e 

responsáveis pela prática médica diurna, sendo que o coordenador médico da 

unidade trabalha no turno da tarde. Esses profissionais respondem pela formação 

acadêmica de graduandos do sexto ano médico e dos residentes em estágio na UTI. 

As atividades acadêmicas consistem em discussões de casos clínicos e de temas 
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pertinentes ao cuidado de pacientes críticos e, por se ter a intenção de desenvolver 

o raciocínio clínico, estimula-se a busca científica dos achados clínicos. 

Os docentes médicos orientam as condutas terapêuticas e a alta dos 

pacientes internados, e também executam procedimentos de alta complexidade 

quando o residente encontra dificuldade em executá-los, permanecendo na unidade 

durante a visita clínica e respondendo à distância pela unidade. 

As questões burocráticas do cuidado, como prescrição médica, evolução 

clínica, pedidos de exames, procedimentos clínicos e cirúrgicos de média e baixa 

complexidade, contatos com outros profissionais, liberação de leito para admissão e 

informação aos familiares ficam a cargo dos residentes, que também orientam a 

prática dos doutorandos. Os residentes do plantão diurno permanecem na unidade 

12 horas e são responsáveis pela passagem de plantão para o plantonista médico 

da noite. Por serem residentes da disciplina de Clínica Médica, está previsto que no 

primeiro e no segundo anos de residência, ao passarem pelo estágio da disciplina 

de Medicina Intensiva, realizam atividades de atendimento médico de oito semanas 

aos doentes internados na UTI. Os residentes do sexto ano permanecem em estágio 

de seis semanas na disciplina de Medicina Intensiva; ficando na UTI em média 

quatro estudantes que se responsabilizam pela avaliação e conduta clínica de dois 

pacientes e realizam plantões em finais de semana. 

Os médicos plantonistas, em número de seis, atuam no turno da noite e 

finais de semana, com a função de orientar os estudantes do sexto ano de plantão e 

respondem por todas as ações médicas da UTI. Normalmente, o turno de trabalho 

desses profissionais é de 12 horas. 
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A atuação dos fisioterapeutas na UTI inicia-se em 2003, quando ocorre a 

ampliação do número de leitos. A UTI-A conta com um fisioterapeuta no período da 

manhã, com jornada diária de cinco horas, responsável principalmente pelo suporte 

ventilatório. A diretoria hospitalar disponibiliza ainda 80 horas extras mensais para o 

serviço de fisioterapia, a fim de suprir os cuidados nos dois hospitais e em finais de 

semana e feriados. Assim, esse serviço dimensiona essas horas de forma eqüitativa 

para os dois hospitais, considerando os dias necessários para a cobertura no mês. O 

plantão tem duração média de 04 horas, com a liberdade de escolher o turno de 

trabalho pela manhã ou tarde. Nesses dias, os fisioterapeutas priorizam o 

atendimento aos pacientes em terapia intensiva, seguindo a prescrição, pois 

geralmente não têm familiaridade com esses pacientes.  

Na UTI-A atua um nutricionista com jornada de oito horas diárias, em 

regime de dedicação não exclusiva, responsável pela avaliação nutricional dos 

pacientes em terapia nutricional.  Esse profissional também assume o atendimento a 

pacientes internados em outras unidades de internação do hospital. Quando 

necessário, os enfermeiros solicitam o apoio do serviço social e da psicologia clínica, 

que ficam responsáveis pelo atendimento hospitalar. 

 A equipe de enfermagem da UTI-A é constituída por 07 enfermeiros e 26 

auxiliares de enfermagem, um escriturário, uma auxiliar de farmácia e uma 

atendente de serviços gerais. Trabalham um enfermeiro assistencial de manhã e 

dois à tarde com jornada diária de 06 horas. A enfermeira gerente da UTI-A e a 

coordenadora de enfermagem trabalham 08 horas por dia. As enfermeiras 

assistenciais do noturno têm uma jornada de 12 horas. 
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O enfermeiro assistencial fica responsável por 06 leitos e suas atividades 

consistem em orientar e supervisionar os auxiliares de enfermagem quanto aos 

cuidados de enfermagem, manter contato com a família, verificar e testar o 

funcionamento dos equipamentos, controlar os materiais de emergência e o estoque 

de medicação, realizar a sistematização da assistência de enfermagem e ministrar 

os cuidados de maior complexidade, principalmente aos pacientes com instabilidade 

hemodinâmica. Ainda, participa da visita clínica, admite e transfere paciente e auxilia 

nos procedimentos médicos. Também é co-responsável pelas atividades gerenciais 

promovidas pela chefia de serviço de enfermagem do HCI.   

O enfermeiro gerente, no período da manhã, assume as atividades de 

enfermeiro assistencial e, à tarde, responde pela equipe de enfermagem, pela 

previsão de materiais da unidade, escala de férias e de folga dos auxiliares de 

enfermagem e pela manutenção de equipamentos. O enfermeiro coordenador fica 

responsável pela equipe de enfermagem das UTIs, auxilia no cuidado direto de 

paciente mais crítico, assume a atividade do enfermeiro em situações de licença 

médica e, junto com o coordenador médico, a chefia de enfermagem e a direção 

administrativa hospitalar, gerencia os conflitos que envolvem os pacientes, os 

familiares e os profissionais. 

No final de semana e no plantão noturno, o enfermeiro assistencial fica 

responsável pelas duas UTIs, assume as atividades assistenciais e administrativas, 

e, quando possível, prioriza o cuidado direto. Também atende os enfermeiros de 

outras unidades do hospital que solicitam orientação quanto à avaliação clínica, 

dúvidas sobre suporte ventilatório artificial e prescrição de enfermagem de pacientes 
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internados nas enfermarias. Nessas situações, a terapia intensiva fica sem a 

presença do enfermeiro.  

  Normalmente, trabalham 05 auxiliares de enfermagem por plantão, os 

quais ficam responsáveis por dois doentes; quatro deles fazem turno de 12 horas e 

um em turno de 08 horas diárias, com início às 10 horas Nesse intervalo de três 

horas, que a unidade fica com 04 auxiliares de enfermagem, uma das profissionais 

assume a responsabilidade de quatro leitos.  

  As enfermeiras, as fisioterapeutas e as nutricionistas que atuam na UTI 

têm especialização lato-sensu em terapia intensiva; as auxiliares de enfermagem 

têm experiência nesta unidade há cerca de quatro anos. Os docentes médicos são 

especialistas em Medicina Intensiva, sendo que um tem título de mestre; os médicos 

plantonistas concluíram especializações lato-sensu em diversas áreas médicas. As 

especializações seguem a tendência do setor saúde frente à aquisição/incorporação 

de novas tecnologias e à crescente complexidade do cuidado.  

Outra característica comum entre esses profissionais consiste no fato de a 

maioria deles ter outro vínculo empregatício, em função da remuneração adotada no 

setor saúde, revelando-se como fator relevante para a dinâmica do trabalho em 

terapia intensiva, pois os profissionais chegam cansados para enfrentar um 

ambiente estressante, com muitos conflitos que suscitam sentimentos de impotência 

e de medo, e com poucos momentos de alegria. 

A equipe de enfermagem, seguida dos residentes, são os profissionais 

mais presentes na UTI-A, e respondem principalmente pela execução do cuidado 

pautado no enfoque biológico, sendo que os residentes médicos cumprem escala 

rotativa. Esta particularidade do serviço institui um descompasso na perspectiva de 
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criar vínculos entre os profissionais, pois esses residentes ficam um curto período, o 

que dificulta a efetivação do sentimento de pertença, de negociação e acordos.  

 

4. 3 Aspectos éticos da pesquisa 
 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa que 

Envolve Seres Humanos da Famema (Anexo A). Também foi solicitada autorização 

oficial do HCI para o desenvolvimento da pesquisa junto à diretoria técnica, chefia de 

enfermagem e coordenação médica e de enfermagem da UTI. Todos os sujeitos 

envolvidos foram convidados a participar da pesquisa e esclarecidos a respeito do 

objetivo e da metodologia da mesma, garantindo-se sigilo das informações com 

anonimato dos sujeitos e direito de se excluírem da pesquisa em qualquer momento. 

Mediante a anuência de participação, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A).  

 

4. 4 Explorando o campo empírico  
 

 

Para Minayo (1999), a fase de exploração de campo consiste nas 

atividades direcionadas para a seleção do espaço da pesquisa, escolha do grupo de 

pesquisa, eleição dos critérios de amostragem e estratégia de entrada no campo. 

Todavia, em pesquisa qualitativa, o observador, ao interagir com o 

contexto, pode modificá-lo e modificar-se, e pode produzir comportamentos artificiais 

que interferem na pesquisa. Esses aspectos devem ser considerados nessa fase de 
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preparo, de forma a encontrar estratégias para minimizar a entrada do pesquisador 

no campo, tais como esclarecer o papel que assumirá durante a coleta, manter-se 

no campo por tempo prolongado e promover elo de confiança e empatia entre os 

envolvidos na pesquisa (DESLANDES, 2005). 

Essa autora também sinaliza a necessidade de o pesquisador manter-se 

em constante estado de alerta, vigilante, de modo a poder perceber, com clareza, o 

que lhe é estranho e atentar para a verdade do que já é conhecido, ao desenvolver a 

pesquisa que aborda qualitativamente o objeto de estudo. 

Pautada nas afirmações dessas autoras, nossa entrada foi construída no 

campo empírico, pois a unidade de terapia intensiva do HCI consiste num cenário 

próximo à nossa vivência assistencial hospitalar e, para utilizá-la como local de 

investigação, precisamos realizar várias aproximações com os profissionais da 

unidade para iniciar a exploração do campo empírico. 

 Os primeiros encontros foram marcados por momentos afetivos, de 

recordações das experiências passadas e de atualizações das fases de vida dos 

familiares, nos quais aproveitamos a oportunidade para apresentar a intenção de 

que a unidade de terapia intensiva fosse o espaço de investigação desta pesquisa. A 

idéia foi bem acolhida por todos. 

No segundo momento, realizamos conversas individuais com os 

profissionais enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e nutricionista que atuam nesse 

setor, do turno diurno e noturno. Nesse contato foi possível esclarecer os objetivos 

da investigação e obter informações para descrever a história, a inserção dessa 

unidade na instituição e sua organização. 
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No terceiro momento, acompanhamos a visita clínica da manhã, para 

posterior registro das informações. Como esse procedimento demonstrou ser 

insuficiente para captar e registrar a riqueza de informações dessa ação, passamos 

a acompanhar a visita com material para anotações, no qual descrevíamos, de forma 

breve, a seqüência dos assuntos abordados para, posteriormente, fazermos a 

narrativa da observação realizada. 

Ao serem atingidas as condições consideradas propícias para explorar o 

campo empírico, estabeleceu-se o dia 16/01/2008 como sendo o marco inicial da 

coleta de dados. A partir dessa data, foram incluídos no estudo pacientes 

internados, cujo acompanhamento foi possível desde a entrada até sua saída da 

unidade, independente da condição clínica, sexo, idade. O critério de exclusão 

consistiu na impossibilidade de observar o início do processo de admissão na UTI-A 

e pela condição de manter o acompanhamento de três casos clínicos 

simultaneamente, visto que a partir da saída do doente observado, incluía-se um 

novo caso clínico. Este critério foi elaborado para não comprometer a qualidade da 

observação. Não se estabeleceu nenhum critério de inclusão ou exclusão quanto à 

condição clínica do doente visto não ser esse o foco da investigação, e nem quanto 

ao turno de trabalho visto a intenção de compreender a interação entre os 

profissionais e como se articulam as ações de saúde.  

Há na UTI-A um espaço privilegiado para digitar as informações, o que 

possibilitou observar, de forma próxima e tranqüila, as atividades desenvolvidas 

pelos profissionais. Digitar as informações observadas na unidade foi importante, 

pois nos auxiliou a recuperar informações no prontuário e com os profissionais, 

esclarecer dúvidas, acompanhar o fluxo das decisões terapêuticas e presenciar as 
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relações estabelecidas com outras unidades do hospital ou fora dele. O fato também 

contribuiu para apresentar os objetivos do projeto às pessoas que nele foram se 

inserindo no decorrer da observação, esclarecer novas dúvidas e deixar ao alcance 

das pessoas as informações registradas, o que as tranqüilizou bastante. 

Pela riqueza das informações obtidas ao acompanhar os eventos 

previstos, optamos por terminar a observação do campo quando se concluiu o oitavo 

caso clínico. Foram realizadas 13 sessões de observações que totalizaram 90 horas, 

ocorridas nos períodos da manhã, tarde e noite, durante a semana e finais de 

semana. 

 

4. 5. Sujeitos da pesquisa 
 

Na fase de observação de campo, os sujeitos da pesquisa foram 30 

profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta e 

auxiliares de enfermagem, de diferentes turnos de trabalho e com vínculo 

empregatício estável, 06 médicos residentes e 04 doutorandos, que atuaram nos 

eventos admissão, visita clínica e saída dos doentes internados na UTI-A do HCI. 

Nesse caso, as sessões de observações aconteceram com um grupo variável de 

profissionais, tanto quanto ao número de participantes quanto às categorias 

profissionais envolvidas nos eventos observados, uma vez que as observações 

ocorreram em diferentes turnos de trabalho. 

Para a entrevista foram convidados 10 profissionais de diferentes 

categorias profissionais e dos distintos turnos de trabalho, sendo que todos 

aceitaram, de bom grado, participar. A seleção desses profissionais ocorreu durante 
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a fase de observação de campo, quando identificamos profissionais que atuavam 

com relevância no cotidiano da UTI-A, destacando-se como potenciais informantes 

das relações e articulações instituídas nas realizações das ações de saúde da 

unidade. 

 Iniciamos a fase de entrevista apresentando o roteiro-guia, negociamos 

sua duração, de modo a possibilitar seu cumprimento; todos os entrevistados 

permitiram gravar a fala para que a transcrição ocorresse com mais fidelidade. Após 

a transcrição, o texto foi apresentado para os entrevistados para apreciação e 

concordância dos relatos.  

Para garantir o anonimato, todos os profissionais envolvidos na fase de 

observação e entrevista foram identificados com nomes fictícios que iniciam com a 

letra M, sem guardar relação de gênero, masculino e feminino. A pesquisadora 

durante o percurso metodológico da investigação esteve atenta ao trabalho desses 

profissionais que constituem o corpo de trabalhadores da UTI-A, acompanhando 

suas atuações no cotidiano da Unidade de Terapia Intensiva. O Quadro 1 

caracteriza os profissionais entrevistados. 
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Quadro 1 – Perfil dos profissionais de saúde estudados.  

Categoria 
profissional Formação Sexo Idade

Tempo de 
serviço no 
HCI - anos 

Tempo de 
serviço na 

UTI - HCI anos 

Jornada diária 
de trabalho – 

horas 
Auxiliar de 

enfermagem 
Técnico de 

enfermagem M 33 15 04 12 

Auxiliar de 
enfermagem 

Técnico de 
enfermagem F 27 04 04 12 

Auxiliar de 
enfermagem 

Técnico de 
enfermagem F 27 04 04 12 

Enfermeira 
Especialização 

em terapia 
intensiva 

F 39 18 04 06 

Enfermeira 
Especialização 

em terapia 
intensiva 

F 34 09 04 08 

Enfermeira 
Especialização 

em terapia 
intensiva 

F 33 10 04 12 

Fisioterapeuta 
Especialização 

em terapia 
intensiva 

F 39 15 04 05 

Nutricionista 
Especialização 

em terapia 
intensiva 

F 49 19 04 08 

Médico Especialista em 
terapia intensiva 56 26 20 08 

Médico Mestre 56 22 20 04 

Fonte: Dados obtidos do material empírico e observados na UTI-A do HCI. 

 

Dos profissionais de saúde entrevistados, 70% são do sexo feminino e 

30% do sexo masculino, com idade média de 39 anos, variando de 27 a 56 anos. 

Trabalham no HCI, em média, há 14 anos, variando de 04 a 26 anos, mas 80% 

estão há 04 anos trabalhando na UTI e 20% há 20 anos. A jornada de trabalho se 

constitui em uma média de 08 horas diárias, variando de 04 a 12 horas. Quanto à 

formação, os profissionais universitários têm capacitação complementar à graduação 

e os profissionais do ensino médio têm formação de técnico de enfermagem, mas 

são contratados como auxiliares de enfermagem.  



 103

                                                                                                     4. Trajetória metodológica da investigação
   
 

Apesar de os casos clínicos não serem o foco dessa investigação, 

consideramos importante trazer essa caracterização por ampliar a compreensão do 

contexto observado. Conforme já foi adiantado, para assegurar o anonimato, os 

doentes foram identificados por nomes fictícios, que iniciam com a letra J, sem 

guardar relação de gênero, masculino e feminino. Quadro 2 caracteriza os doentes 

observados quando ao sexo, idade, unidade de origem, agravo, tempo de 

permanência na UTI e a condição de saída dos oito casos clínicos acompanhados 

nas sessões de observação de campo.  

 
Quadro 2 - Caracterização dos pacientes acompanhados nesse estudo, no período 

de janeiro e fevereiro.   

Caso Idade Sexo Origem Agravo Tempo de 
permanência Saída 

Juliana 70 F Pronto 
socorro Mielodisplasia 08 dias e 9 horas Óbito 

José 31 M Pronto 
socorro Intoxicação exógena 08 dias e 18 horas Alta 

Julieta 65 F Centro 
cirúrgico pós-operatório de  embolectomia  22 horas Alta 

Julia 68 F Pronto 
socorro Mieloma múltiplo 22 horas Óbito 

Janaína 82 F Centro 
cirúrgico 

pós-operatório de  laparotomia  
 10dias e 5 horas Óbito 

Jardel 60 M Centro 
cirúrgico pós-operatório de  gastrectomia 7 dias e 2 horas Alta 

Jaime 40 M Pronto 
socorro Hematoma epidural a E 03 dias e 22 horas Alta 

Jorge 62 M Centro 
cirúrgico 

pós-operatório de  
hemimandibulectomia 01 dia e 18 horas Alta 

Fonte: Dados obtidos do material empírico observados na UTI-A do HCI. 

 

Nota-se que 50% dos casos são do sexo feminino e 50% do sexo 

masculino, com idade média de 47 anos, variando de 31 a 82 anos. Os pacientes 

permaneceram internados em média 04 dias, esse tempo variando de 22 horas a 10 

dias e 05 horas. De acordo com a unidade de origem dos pacientes, 50% foram do 
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Pronto Socorro e 50%, do Centro Cirúrgico, caracterizando o cuidado com enfoques 

terapêuticos tanto clínicos e quanto cirúrgicos. Em relação à saída, 62,5% tiveram 

alta para a enfermaria e 37,5% foram a óbito. Não foi possível à pesquisadora 

presenciar 03 eventos (dois óbitos e uma alta), por seu caráter imprevisível. Nessas 

situações, os prontuários e conversas com os profissionais subsidiaram a coleta de 

informações.  

 

4. 6 Procedimentos de coleta de informações 
 

A apreensão do material empírico foi definida com base no objeto e nos 

objetivos da pesquisa, o que levou à escolha de duas técnicas de coleta de 

informações: a observação do campo empírico e a entrevista semi-estruturada. 

Essas técnicas, em conjunto, permitiram apreender a dinâmica da organização do 

trabalho coletivo compartilhado pelos diversos profissionais da terapia intensiva, 

enfocando sua dimensão técnica e operacional, bem como apreender os 

significados que esses profissionais atribuem à prática desse cuidado. 

  Becker (1999) nos ensina que o observador, ao vivenciar o cotidiano do 

grupo que estuda, observa as pessoas para ver as situações que enfrentam 

normalmente e como se comportam diante delas, conversa com as pessoas para 

descobrir como interpretam as situações observadas, verifica relatórios e 

documentos com cuidado, sempre atento para certificar-se sobre quem os criou e 

com que propósito. O observador faz o registro deste material tão completo quanto 

possível por meio de relatos detalhados e transcrição literal das conversações. 
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Esse autor alerta para o problema de bias13 ao observar um fenômeno, o 

que acontece quando o observador evita ver alguns eventos por amizade, ou se 

afasta de eventos desagradáveis. O autor aconselha que, para evitar essas bias, 

deve-se realizar um registro cuidadoso e completo de todos os acontecimentos e 

fazer observações em momentos e dias diferentes para cobrir variedades de 

eventos.  

Para o registro das informações, optou-se por utilizar um roteiro-guia de 

observação, tendo em vista os objetivos da pesquisa, sem deixar de registrar 

também as informações oriundas da observação mais livre, com enfoque na 

dinâmica geral das relações entre os profissionais (Apêndice B). Esse roteiro-guia foi 

elaborado e testado previamente e, com flexibilidade, orientou a coleta do material 

empírico. 

O roteiro visa ao registro, em um diário de campo, das atividades 

realizadas pelos diversos profissionais, das suas seqüências e conexões, das 

situações de apoio, cooperação e conflitos ocorridas no trabalho. Buscamos, assim, 

informações acerca dos “fazeres”, como expressão dos elementos presentes no 

cotidiano dessa prática, e que explicitem a complementaridade e a interdependência 

entre os distintos trabalhos. 

Essa técnica de coleta de informações teve o propósito de dar 

oportunidade de acompanhamento da atuação profissional durante a internação de 

pacientes na UTI-A, incluindo os momentos da admissão, da visita clínica, da saída 

                                                 
13 Bias, em pesquisa sociológica e antropológica, significa distorções dos fatos, por causas 
inconscientes, no levantamento de um fenômeno. 
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do paciente da unidade, bem como descrever e analisar o contexto da UTI, quando 

esses eventos ocorreram.  

A admissão na UTI ocorre em situação de adoecimento que requer 

assistência permanente de alta complexidade tecnológica e apropriada, monitoração 

contínua das condições vitais do indivíduo pelo risco de mudança súbita no estado 

clínico geral, exigindo profissionais qualificados para produzir ações de cuidado em 

situações de instabilidade clínica.  

A visita clinica caracteriza-se em uma prática educativa para a formação 

do profissional da saúde e consiste em um encontro dos profissionais de saúde na 

unidade de internação do doente, com vistas a compreender as alterações clínicas e 

propor ações de cuidado que atendam às necessidades de saúde do doente 

(FOUCAULT, 1979).  

A saída do doente ocorre por alta, quando o paciente deixa de apresentar 

o estado crítico que gerou a causa da internação, de modo a permitir sua 

transferência para uma unidade de internação hospitalar, ou quando se configura a 

finitude da vida, por não ter sido possível controlar sua instabilidade clínica.  

Optamos por observar esses eventos por serem espaços de encontros 

dos vários profissionais de saúde, em sessões com duração aproximada de sete 

horas. Cabe aqui explicar que os turnos de trabalho dos profissionais médicos, 

enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas, nessa unidade, são variados e os 

eventos observados estão contidos no cotidiano da terapia intensiva.  

Vale ressaltar que a observação requer grande esforço do observador 

para executá-la, pois permite apreender muitas informações. Teve-se o cuidado de 

realizar leituras do prontuário do paciente e dos registros administrativos da UTI, o 
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que possibilitou a obtenção de novos elementos. Tais informações, provavelmente, 

iriam direcionar os profissionais de forma diferente à tomada de decisão que se 

efetivava no desenvolvimento de uma determinada ação. Esses momentos 

configuram muitos conflitos e sofrimentos, exigindo exercício de autocontrole. 

Provavelmente, como pesquisadora, não conseguimos ser rigorosamente isenta, 

tendo em vista a pessoa internada, que tem direito ao cuidado com qualidade.  

  Na segunda fase de coleta de informações, utilizamos a técnica de 

entrevista semi-estruturada, que permite apreender o que está além das aparências 

e da superfície da comunicação e atingir esferas mais profundas do significado do 

objeto de estudo definido para a pesquisa. Ao combinar questões abertas e 

fechadas, também se permite ao entrevistado falar sobre o tema de forma livre e 

espontânea o que favorece um depoimento enriquecedor (MINAYO, 1999; 

TRIVIÑOS 1987). 

Elaboramos um roteiro-guia específico para atender aos objetivos da 

investigação e contemplar aspectos de identificação como sexo, idade, categoria 

profissional, tempo de trabalho na UTI e questões que enfocam a atuação 

profissional, o projeto de cuidado realizado, como este é garantido com os demais 

parceiros ao longo da internação, além das facilidades e dificuldades para sua 

realização na perspectiva da integralidade do cuidado (Apêndice C).  

Este roteiro-guia foi testado previamente e, com flexibilidade, orientou as 

entrevistas, realizadas individualmente, no local de trabalho e com agendamento 

prévio. Para garantir o anonimato na entrevista, os profissionais foram identificados 

por número seguido da letra (e).  
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4. 7 Procedimentos de Análise 
 

Na perspectiva da linha de pesquisa qualitativa, a análise do material 

coletado tem como finalidade a busca, de modo a informar, confirmar ou introduzir 

novas hipóteses. Isso permite ampliar a compreensão do fenômeno. Assim sendo, o 

nosso estudo explora o conjunto dos relatos referentes à atuação interprofissional na 

terapia intensiva. Pretende-se, dessa forma, atingir o que nos ensina Minayo (1999, 

p. 197), ou seja, a “ultrapassagem da incerteza”, o “enriquecimento da leitura” e a 

“integração das descobertas”, a fim de transformar dados brutos em conclusões 

finais. 

Iniciamos a análise qualitativa com a avaliação da qualidade gráfica da 

impressão, da clareza e suficiência dos registros. Em seguida, organizamos o 

material disponível para a interpretação, de acordo com a ordenação, respeitando os 

diferentes grupos profissionais e a forma como eles participaram da pesquisa 

(entrevista ou observação). A seguir, elaboramos a estrutura da análise mediante 

uma proposta de categorização (GOMES et al., 2005). 

Usamos a técnica de “interpretação de sentidos” para interpretar o 

material coletado, em que se busca o sentido das falas e ações para alcançar a 

compreensão para além dos limites do que é descrito e analisado. Para tanto, a 

prática da interpretação pressupõe um momento anterior, a inferência, que faz a 

mediação entre a descrição e a interpretação e consiste em um questionamento 

básico do tipo “quem diz o que, a quem, como e com que efeito” (GOMES et al., 

2005, p. 203). 
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 Esse autor apresenta três etapas para desenvolver a interpretação dos 

dados. A primeira consiste na leitura dos dados, visando a “impregnar-se pelo 

conteúdo do material, ter uma visão de conjunto e apreender as particularidades 

presentes nessa totalidade parcial”, a fim de descrever as falas e ações na 

perspectiva dos atores (GOMES et al., 2005, p. 205). 

A segunda etapa ocorre a partir da estrutura de análise realizada na 

organização do material e leva à construção de inferências, à descoberta das idéias 

que estão por trás das falas e das ações. Isso é possível com a elaboração de 

indagações para aprofundar os dados que emergem dos depoimentos, a fim de que 

as respostas encontradas possibilitem comparações e construção de eixos 

orientadores da interpretação. 

 A última etapa permite “trabalhar com os sentidos mais amplos que 

articulam modelos subjacentes às idéias”, realizar uma interpretação das 

interpretações com a intenção de um movimento de síntese (GOMES et al., 2005, p. 

207). Para tanto, realizamos um diálogo com a dimensão teórica, com o texto e com 

o contexto, com os pressupostos, com os dados e com as informações coletadas no 

campo.  

Frente a esse referencial de análise, as informações obtidas nas 

observações do campo empírico e entrevistas semi-estruturadas foram submetidas à 

leitura em vários planos, ou seja, a partir da totalidade, dos detalhes, das suas 

relações. Para tanto, formulamos a estrutura de análise com base no roteiro da 

entrevista, na qual as informações foram agrupadas de modo a contemplar a 

atuação profissional no que se refere ao plano individual de cuidado, plano coletivo 

de cuidado, relacionamento entre profissionais e relacionamento entre profissionais 
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e pacientes segundo as categorias profissionais - médicos, fisioterapeuta, 

nutricionista e equipe de enfermagem. Também, incluímos trechos da observação ao 

lado dos depoimentos (Anexo B).   

A partir do preenchimento do quadro da estrutura de análise 

formulamos questões tanto para o plano horizontal quanto para o vertical para 

problematizar as informações e compreender os sentidos atribuídos à atuação 

profissional na terapia intensiva. O quadro 3 apresenta o plano horizontal, com 

questões elaboradas para os depoimentos dos médicos, equipe de enfermagem, 

fisioterapeuta e nutricionista e trechos das observações de campo. 

 

Quadro 3 – Apresenta o plano horizontal com as questões formuladas para 
problematizar a atuação profissional. 
 

Plano horizontal 

Na linha relativa ao plano 
individual de cuidado  

1. Quais são os sentidos atribuídos ao plano de cuidado individual? 
2. Os profissionais trazem exemplos concretos de planos de cuidados ou 
simplesmente mencionam ações soltas? 
3. Nas falas, observa-se uma ação reflexiva no sentido de articular plano de 
cuidado e experiência na UTI? 

 Na linha relativa ao plano 
coletivo de cuidado  

1. Quais são os sentidos atribuídos ao plano de cuidado coletivo? 
2. Os profissionais trazem exemplos concretos de plano de cuidado coletivo 
ou simplesmente mencionam regras de rotinas de equipe? 
3. Nas falas, observa-se uma ação reflexiva no sentido de articular plano de 
cuidado coletivo e experiência na UTI? 

Na linha relativa à relação 
profissional-profissional 

1. Quais são as dificuldades de relacionamento? 
2. Quais são as facilidades apontadas para se conseguir um bom 
relacionamento? 
3. As dificuldades e as facilidades apontadas são de ordem pessoal ou técnica 
ou, ainda, das duas naturezas? 
4. No relacionamento, observam-se exemplos de agir comunicativo? 

Na linha relativa à relação 
profissional-paciente 

1. Quais são as dificuldades de relacionamento? 
2. Quais são as facilidades apontadas para se conseguir um bom 
relacionamento? 
3. As dificuldades e as facilidades apontadas são de ordem pessoal ou técnica 
ou, ainda, das duas naturezas? 
4. No relacionamento, observam-se exemplos de agir comunicativo? 

 
 

Para problematizar o material empírico no que se refere ao plano 

vertical da estrutura de análise, as seguintes questões foram elaboradas: 
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1. No interior de cada categoria profissional, quais são os sentidos comuns e/ou as 

convergências em geral? 

2. No interior de cada categoria profissional, há divergências?  Em que divergem? 

3. Entre as três categorias, há convergências e divergências? Em que convergem e 

em que divergem? 

Para contemplar a estrutura de análise na íntegra, questionamos: 

1. No confronto entre fala e observação, há convergências e divergências? Em 

convergem e em que divergem? 

Esse procedimento de análise permitiu identificar dois eixos temáticos: o 

cuidado em saúde centrado nas necessidades individuais e a relação com a atuação 

profissional, atribuindo o sentido biomédico, fragmentado do cuidado e centrado na 

tarefa à atuação profissional; as possibilidades na transformação do cuidado em 

saúde na perspectiva da integralidade do cuidado e do agir comunicativo 

evidenciaram que a ação instrumental está relacionada a uma interação 

multiprofissional enquanto a ação comunicativa se associa à interprofissionalidade. 
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5. Interpretação relativa à atuação interprofissional na terapia 
intensiva  

 

Nesta pesquisa buscamos entender o significado das falas entre os 

diversos profissionais de saúde que trabalham na terapia intensiva, no espaço da 

interação profissional e na relação com os doentes internados na unidade e seus 

familiares, pela perspectiva da integralidade do cuidado e do agir comunicativo com 

a intenção de qualificar a prática do cuidado em saúde por meio da emancipação do 

homem. 

Para Habermas (1997), a emancipação consiste na possibilidade de o 

indivíduo participar da discussão dos objetivos e meios dos processos sociais com 

os quais, direta ou indiretamente, convive. Assim sendo, o potencial de emancipação 

reside na interação entre os profissionais. Habermas também reconhece que a 

institucionalização do discurso, ou seja, instituir a reflexão como caminho para 

intervir na realidade constitui uma das inovações mais difíceis da história da 

humanidade. 

Essa fala de Habermas expressa idéias importantes para que se analise a 

atuação interprofissional na terapia intensiva, pois traz o sujeito com sua 

intersubjetividade, valoriza a interação e entende a força do contexto, que 

fragmenta, cristaliza e sinaliza a reflexão como meio para o esclarecimento.  

Iniciamos a análise crítica da atuação interprofissional na terapia intensiva 

na perspectiva da integralidade do cuidado, entendendo que esta análise está 

relacionada com o nosso olhar que. Assim, essa interpretação do material empírico 

retrata a nossa visão de mundo, a vivência pessoal e profissional, em que buscamos 
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a coerência com o recorte teórico adotado. Neste momento a produção da análise 

tem uma direção e, todavia, amanhã poderá seguir outro sentido. 

A análise ocorreu a partir de leituras e re-leituras do material empírico na 

perspectiva do quadro teórico mencionado, o que permitiu encontrar dois eixos 

temáticos instituídos nesse estudo referentes à atuação interprofissional: o cuidado 

em saúde centrado nas necessidades individuais e a relação com a atuação 

profissional e as possibilidades na transformação do cuidado em saúde na 

perspectiva da integralidade do cuidado e do agir comunicativo. 

 

5. 1  O cuidado em saúde centrado nas necessidades individuais e a 
relação com a atuação profissional 

 

 

Iniciamos a análise crítica, segundo Habermas, da atuação 

interprofissional no contexto da terapia intensiva na perspectiva da integralidade do 

cuidado em saúde a partir da atuação profissional. Para tanto, seguiremos a 

compreensão do Merhy (2000) a respeito da produção das práticas de saúde, ou 

seja, núcleo específico e núcleo cuidador. Optamos por caracterizar de plano 

individual - aspectos referentes ao núcleo específico definido pelo problema concreto 

do indivíduo doente e pelo recorte que cada profissional da saúde faz para intervir - 

e de plano coletivo - os processos relacionais do campo das tecnologias leves, que 

pertencem a todo profissional em suas relações de trabalho, o núcleo cuidador. 

No entanto, como o plano individual e o plano coletivo da atuação 

profissional na terapia intensiva não ocorrem de forma estanque, isolados, não é 
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possível destacar limites precisos entre um e outro. Eles foram acontecendo no 

contato dos profissionais entre si, no contato dos profissionais de saúde com o 

doente e com a família. 

 

5.1.1 Atuação profissional relativo ao plano individual do cuidado em saúde   
 
 
 

No confronto das falas dos profissionais da UTI-A e das observações 

de campo, o sentido biomédico e fragmentado do cuidado foram atribuídos à 

atuação profissional relativa ao plano individual de cuidado, o qual pode estar 

relacionado ao olhar clássico do profissional em produzir ações de saúde, uma vez 

que o cuidado se pauta no modelo biomédico, ao valorizar o diagnóstico e a 

terapêutica e na forma fragmentada de produzir de ações de saúde, ao privilegiar a 

execução de procedimentos.  

Esse sentido biomédico e fragmentado do cuidado reflete o processo 

de ensinar e aprender no cenário da atenção crítica à vida, a compreensão de saúde 

como ausência de doença, os critérios utilizados para admitir o doente e a ausência 

de ações afetivas e de abordagem das necessidades coletivas de saúde.  

No que se refere ao sentido biomédico de produzir ações de saúde, as 

falas dos profissionais e as observações apontam para atuação profissional voltada 

para o diagnóstico e a terapêutica, ao buscar dados dos exames complementares e 

das medicações realizadas. Os depoimentos abaixo traduzem esses sentidos: 
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Dr. Mauro: - “A gasometria é de pré-óbito, provavelmente antes do suporte 
ventilatório. Realizar o raio-X de tórax, com a paciente deitada, fica difícil de avaliar 
congestão pulmonar. Por que tanto diurético? A pressão arterial elevada na 
internação pode ser por estresse e angústia, mas, ao sedar, a pressão arterial 
diminui. Provavelmente, não foi dado volume, devido à Insuficiência Cardíaca 
Congestiva (ICC), pois a paciente faz uso de medicação para ICC. Assim mesmo, 
se mantém chocada; não tem gasometria após o suporte ventilatório; quem fez a 
admissão da doente não pediu nova gasometria. O quadro clínico não mudou 
desde que chegou à UTI. Poderia ter ficado na enfermaria”. (Diário de campo – 
visita clínica - caso Juliana). 
 
 “O cuidado é tudo: é o físico, a higiene, a medicação; é um trabalho muito amplo. 
Quando o paciente chega, a primeira coisa a ser feita é o monitoramento, 
verificando os sinais vitais. Estando tudo normal, entramos com a medicação que o 
médico já prescreveu. Está tudo certo, o médico já fez a sua parte? Então a gente 
entra com os cuidados de higiene, faz os raios-X, a gente fica ali olhando a 
evolução; a gente sabe se hoje ele está com mais ou com menos secreção” (5e) 
 
 
 

Nessa lógica, a prática do cuidado individual se concretiza em tratar a 

doença: 

 

Dra. Mirian, médica do Pronto Socorro (PS), conversa por telefone com Dr. Mário, 
solicitando leito para uma paciente. 
Dr. Mário: - “Tem leito. Qual é a doença de base da paciente?” (Diário de campo – 
situação de admissão - caso Juliana). 

 

 

O cuidado individual pautado nessa ótica, também, pode conduzir a 

critérios de admissão incompatíveis com a proposta do cuidado intensivo:  

 

Dr. Marcelo da hematologia vem pessoalmente à UTI-A pedir uma vaga para uma 
paciente que está em estado grave na enfermaria e relata o quadro clínico e 
alguns resultados laboratoriais. O Dr. Mário libera o leito disponível para essa 
solicitação de admissão.  
Dr. Marcelo: “A paciente não sai... não tem reserva orgânica...”. Devido ao quadro 
clínico, a paciente não tem chance de viver (Diário de campo – situação de 
admissão - caso Julia). 
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A concepção de cuidado individual que orienta a atuação profissional 

se refere à execução de procedimentos, ou seja, a ação de cuidado ocorre de forma 

fragmentada, como se observa no depoimento: 

 

Antes da visita clínica os residentes médicos realizam avaliação do estado de 
saúde dos pacientes, conferem resultados de exames laboratoriais, fazem o 
balanço hídrico e a prescrição médica. Os enfermeiros conferem parâmetros vitais, 
medicação instalada com a prescrição médica e conversam com os pacientes 
conscientes. A fisioterapeuta lê as prescrições médicas, aguarda a visita para 
iniciar fisioterapia respiratória. As auxiliares de enfermagem realizam aspiração 
orotraqueal, iniciam cuidados de higiene, conversam pouco com os pacientes 
(Diário de campo – contexto de visita clinica). 
 
“Trabalho integral é eu cuidar do doente por inteiro; não é um fazer o remédio e o 
outro dar o banho; eu faço tudo com o meu doente: eu me responsabilizo por dar a 
comida, levar para os raios-X, transferi-lo, medicá-lo... é cuidar do cliente com 
qualidade e com segurança” (6e). 
 
“Nós temos que fazer avaliação nutricional em todos os pacientes internados, e o 
ideal é que ela seja feita em até 72 horas, ou assim que o paciente comece a 
receber algum tipo de alimentação, tanto via oral, enteral, como parenteral. Eu 
procuro anotar a evolução desse paciente, revendo o planejamento, pelo menos 
em dias alternados” (3e). 

 
“A minha atuação profissional é a assistência bem direta ao paciente, junto com os 
auxiliares de enfermagem. Quando o paciente chega, a gente faz um exame físico 
nele: identifica os problemas, verifica se ele tem uma escara, uma lesão. Por 
exemplo: se o paciente tem uma úlcera, o nosso plano é tratá-lo com a mudança de 
decúbito; a gente prioriza bem a mudança de decúbito” (4e).  

 

Por sua vez, essa prática profissional ignora possíveis ações afetivas: 

 
 

A visita clinica inicia-se com a Enfermeira Marli tentando desobstruir o intracath14. 
A auxiliar de enfermagem Marilda faz aspiração orotraqueal. Paciente consciente 
se agita. Estão participando quatro doutorandos, Dr. Marcos, Dr. Mauro, e 
fisioterapeuta Marília. O doutorando relata o quadro clínico. Dr. Marcos: “A Sra. 
Janaína está fazendo aniversário hoje. Precisamos cantar parabéns para ela”. 
Ninguém apoiou a idéia. Os demais continuaram conversando sobre os 

                                                 
14 Intracath: cateter venoso para infusão de líquido via central. Fica inserido no átrio direito.   
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parâmetros clínicos. O Dr. Marcos se afasta e conversa paralelamente com Dr. 
Mário sobre a cirurgia (Diário de campo – visita clínica - caso Janaína). 

 

 

Temos um depoimento que ilustra uma provável necessidade coletiva 

de saúde desse cenário, no entanto, não se apresenta nessa dimensão: 

 

[...] “Extrapolar alegria no momento em que o paciente está crítico, no horário de 
visita... A gente nota que, em certos momentos, alguns extrapolam. Até que ponto a 
alegria no ambiente é boa ou é ruim? Não sei se deu para entender... As pessoas 
que adentram na UTI, principalmente os familiares, com que olhos vão ver o 
cenário, onde tem alguém de sua família em estado muito grave, e tem o pessoal 
da enfermagem dando risada, contando piada? A pessoa que está nesse ambiente 
tem que saber enxergar seu limite, tem que saber respeitar o horário de visita; mas, 
muitas vezes acaba extrapolando; aí vira bagunça. Qual seria a imagem desses 
elementos perante os familiares dos pacientes? Tudo isso me preocupa. Qual é a 
imagem passada pelo servidor? Por outro lado, esse relaxamento é muito 
importante emocionalmente para os elementos que trabalham ali, porque ficar 
continuadamente dentro do serviço não é fácil. (1e). 

 

 

Esse sentido biomédico e fragmentado do cuidado reflete a atuação 

profissional expressa no processo de ensinar e aprender no cenário da atenção 

crítica à vida, uma vez que a ação educativa desencadeada pela visita clínica centra-

se no modelo biomédico e no agrupamento multiprofissional como se ilustra nas 

seguintes falas e observações de campo: 

 
 

[...] “visita programada, onde um interno apresenta o caso e elabora uma hipótese 
diagnóstica da situação; o residente diz a sua opinião em relação ao caso, 
acrescenta com as experiências e o treino que teve [...]. Nós fazemos uma síntese 
dessas informações e propomos novas investigações e uma terapêutica para esse 
doente. E isso seria à beira do leito” [...] (10e). 

  
 “O que fazer quando a paciente está chocada?” Nenhum dos presentes responde 
a questão, o docente vai compondo os dados clínicos:- “A Sra. Janaína recebe 



 119

5. Interpretação relativa à atuação interprofissional na terapia intensiva  

                                                                                                        
 

noradrenalina e está gelada, o que indica uma resistência periférica alta. A paciente 
não tem doença pulmonar crônica, mas a Pressão Venosa Central (PVC) está 
elevada; então não é volume que precisa. O pulso está fino, mas não tem história 
de hipertensão. Ainda não foi dado o banho, mas está gelada [...] (Diário de campo 
– visita clínica – caso Janaína). 

 
Inicia-se a visita clínica. No entanto, a fisioterapeuta e os enfermeiros estão 
realizando outra atividade e ora se aproximam, ora se afastam da visita clínica. 
Estão providenciando material para iniciar a conduta respiratória estabelecida 
durante a visita clínica do leito anterior, Sr. Jonas. (Diário de campo – contexto da 
visita clínica). 
 

 

Nesse contexto, a atuação profissional relativa ao plano individual do 

cuidado em saúde pauta-se no modelo biomédico, especializado e fragmentado, o 

qual tem limitado a compreensão dos determinantes e da intervenção sobre os 

condicionantes do processo saúde-doença do indivíduo.  

Essa prática envolve ações de cuidado em situações de instabilidade 

do estado clínico, no cenário de atenção crítica à vida, vista por meio de um olhar 

centrado no modelo assistencial curativista que a reconhece como uma forma de 

atender o doente, pois a alteração clínica é compreendida por intermédio de sinais e 

sintomas passíveis de diagnóstico e tratamento. Tal ênfase se relaciona ao fato de a 

assistência hospitalar, tradicionalmente, concentrar esforços em atender aos 

agravos com a finalidade de diagnosticar e estabelecer a terapêutica. 

Por outro lado, essa forma de conceber a prática profissional está 

incluída em um contexto social mais amplo, pois, frente à instabilidade clínica, a 

sociedade espera um atendimento qualificado na dimensão biológica. Sabemos, 

também, que há um interesse muito grande da indústria em produzir equipamentos, 

medicamentos e alta tecnologia para atender ao doente em situações críticas de 

saúde. A família também espera uma atuação profissional precisa e suporte 
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terapêutico adequado para que seu ente querido assuma novamente seu papel 

social e em boas condições de saúde. 

Embora, no âmbito dos serviços de saúde, o reconhecimento da 

terapêutica com enfoque biológico seja notório, essa prática acaba por obscurecer a 

abrangência das ações de cuidado em atender às necessidades de saúde do sujeito 

na compreensão de Cecílio (2001). Este propõe novos rumos para a prática 

hospitalar, considerando que ela, para ser eficaz, precisa ir além do diagnóstico e da 

terapêutica, devendo responder à diversidade dos problemas de saúde que envolve 

várias dimensões da vida, desde as configuradas no corpo até as de ordem social e 

subjetiva. 

Ações de saúde fundamentadas no modelo biomédico favorecem surgir 

critérios para admissão na terapia intensiva distintos da sua finalidade, que explicita 

como os profissionais têm lidado com a morte. Haja vista a admissão, na terapia 

intensiva, de um doente na iminência de morte. Isso pode significar que algo está 

sendo feito para o doente.  

A família, geralmente, tem dificuldade de acompanhar essa fase da vida e 

o médico, nessas situações, necessita de argumentos válidos para traduzir para a 

família a finitude do ser humano. Por outro lado, essa fase implica também um 

sentimento de impotência para a equipe de saúde, que precisa elaborá-lo 

internamente para desenvolver condições de atuar com segurança nesse momento. 

Parece haver um acordo implícito entre familiares e equipe de saúde. Assim, 

privilegia-se o saber técnico, a alta tecnologia e o doente é transferido para a UTI. 
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Em conseqüência, tem-se a ilusão de uma possível melhora, não se privilegia a 

morte digna e compromete-se o uso racional do leito da terapia intensiva.  

Os profissionais de saúde da UTI-A, ao disponibilizar o leito, 

questionam a presença de doença de base, a idade, e as pendências decorrentes 

da transferência para a UTI, em função de identificar o momento provável da 

chegada do doente à unidade. Diante disso, podemos entender que, para esses 

profissionais, a saúde se relaciona com a ausência de doença, uma vez que buscam 

poucos elementos para compreender quem é a pessoa doente, visto que o encontro 

entre profissional de saúde e o doente deveriam ser resolutivos em quaisquer níveis 

de atenção. Portanto, o conceito ampliado de saúde deve ser trabalhado com vistas 

ao cuidado integral. 

Podemos também intuir que, ao verbalizarem as alterações clínicas 

envolvidas na situação de admissão, explicita-se que a equipe de saúde da UTI está 

se responsabilizando pelo doente durante sua permanência na terapia intensiva. 

Frente à complexidade do cuidado em situações críticas, delimitar o atendimento 

pode trazer segurança para a equipe de saúde. 

Os profissionais de saúde, ao explicarem sobre sua prática, mostram que 

preservam as idéias de formação das suas respectivas categorias profissionais, ou 

seja, reportam-se à profissão, entendida como a qualificação de um grupo de 

trabalhadores especializados na realização de determinadas atividades, e 

demonstram que dominam os conhecimentos que os fundamentam. 

Assim, atuação profissional, como uma idéia associada à execução de 

procedimentos, refere-se à forma de produzir as ações de saúde centrada no ato 
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dos profissionais, na patologia e nas tecnologias com ênfase na atenção individual e 

curativa.  

Essa forma de conceber o cuidado também faz parte de um contexto 

social mais amplo, uma vez que o modelo hegemônico centrado na doença 

influencia o trabalho em saúde, configurando-o individualizado e especializado, por 

orientar-se pelo paradigma positivista. Nessa lógica, assistência à saúde marca-se 

pela organização de práticas reducionistas, voltadas a problemas fisiopatológicos, 

traduzida por tratar uma ferida, aliviar um desconforto e auxiliar na cura de uma 

doença. 

Essa prática reflete o modo como os profissionais lidam com o objeto de 

trabalho em saúde, ou seja, as ações de cuidado são centradas em diversos 

segmentos, menos na pessoa doente, como no caso citado. Tal concepção surge 

com a compreensão do universo como sistema mecânico, que influenciou a biologia 

e, por sua vez, influenciou o nascimento da clínica. Foucault (2006) sinaliza que 

desta prática originou-se o modelo clínico individual, centrado em conhecimentos 

anatomopatológicos e pelo qual se analisam as partes separadamente, fazendo-se 

uma intervenção física ou química para curar.  

Essa concepção também influenciou o cuidado em saúde, de modo que 

os profissionais de saúde tratam o doente fazendo uma abstração da doença, como 

se ela tivesse a mesma evolução em todas as pessoas. Nesse caso, o doente é 

considerado de forma abstrata e questões sociais e psicológicas não são 

identificadas como necessidades de saúde (LIMA, 1998). 
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Nesse contexto, o cuidado é concebido em uma dimensão biológica, que 

inclui saberes e práticas marcadas pelo mecanicismo e pela unilateralidade da 

abordagem. Mesmo quando o termo integral aparece na fala do entrevistado, este 

se relaciona à organização do trabalho, à modalidade de cuidados integrais. Essa 

forma de organização rompe com o modelo funcional de distribuição de tarefas do 

tipo taylorista, que dificulta o entendimento por parte dos trabalhadores das 

necessidades do doente sob seus cuidados (PIRES, 2000). 

Entretanto, as falas dos entrevistados pouco contemplam as dimensões 

psico-socio-espirituais, dimensões subjetivas e sociais da pessoa, que ampliam a 

compreensão do ser humano e favorecem a superação da fragmentação e do 

tecnicismo biologicista na expectativa de abordar as ações de cuidado para além da 

doença instalada, centrando-se na constituição de vínculo, operando-se em projetos 

terapêuticos amplos, que reconheçam um papel ativo para o doente (CAMPOS, 

2000) 

Frente a esse entendimento de cuidado, uma sugestão para concretizar 

uma ação afetiva pode ser ignorada. Assim, a atuação profissional sinaliza o rumo 

das ações de cuidado realizadas na UTI. Temos a valorização das tecnologias duras 

e leves-duras do trabalho em saúde, tecnologias decorrentes das máquinas e dos 

instrumentos e aquelas inscritas nos conhecimentos técnicos, em detrimento da 

tecnologia leve, que preconiza o acolhimento, que visa à produção de relações de 

escuta e responsabilização, as quais se articulam com a constituição dos vínculos 

(MERHY et al., 1997).  



 124

5. Interpretação relativa à atuação interprofissional na terapia intensiva  

                                                                                                        
 

 Essa posição de não acatar uma ação afetiva reforça uma prática 

pautada no modelo clínico tradicional, que se utiliza de constante avanço 

tecnológico, para alcançar resolubilidade na atenção e acentua que, nesse 

ambiente, vivenciam-se situações estressantes, que produzem desgastes físicos e 

emocionais gerados pelo estado crítico dos pacientes, ou seja, a UTI caracteriza-se 

como local de sofrimento. 

Não identificamos nos depoimentos ações de cuidado para atender à 

necessidade coletiva de saúde. A convivência com o sofrimento tanto para os 

familiares quando para os trabalhadores aparece como indício dessa necessidade, 

mas de forma pouco elaborada, na medida em que também pode representar uma 

preocupação com a busca da ordem, do controle emocional, onde tudo tem um lugar 

certo, um momento certo para acontecer.  

Por sua vez, a carência de ações para atender às necessidades 

coletivas de saúde no âmbito hospitalar faz parte de um contexto social mais amplo, 

ou seja, o hospital surge com a proposta de recuperar o doente, tratar da doença e 

as unidades de atenção básica respondem pelas questões relativas à promoção de 

saúde para melhorar a qualidade de vida.  

Todavia, a dicotomia entre o modelo sanitarista e o modelo curativista 

produz grande dificuldade para o sistema de saúde. Uma vez que possibilita uma 

inadequação dos serviços frente às necessidades individuais e coletivas de saúde 

da pessoa, essa dicotomia compromete a qualidade do atendimento na perspectiva 

da integralidade das ações (PAIM, 2003).  
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Frente a esse contexto, identificamos a necessidade de investimentos em 

pesquisa para elucidar a prática profissional hospitalar na perspectiva de produzir 

ações de saúde para atender as necessidades coletivas de saúde, no cenário da 

atenção crítica à vida, de forma a cuidar tanto do doente/familiar quanto do 

trabalhador. 

O sentido biomédico e fragmentado da atuação profissional que 

também reflete o processo de ensinar e aprender no cenário da atenção crítica à 

vida, por sua vez pauta-se num modelo pedagógico tradicional de ensinar, que 

pouco contribui para o movimento reflexivo, o desenvolvimento da autonomia do 

sujeito e a interação entre os profissionais.  

A ação educativa como idéia associada à atuação profissional é uma 

marca do trabalho nessa terapia intensiva por integrar-se a um hospital universitário. 

Essa ação educativa, a que se referem as falas e observações e que envolve os 

doutorandos, residentes e os profissionais de saúde universitários da UTI, está 

centrada na figura do docente médico que, ao desenvolver o raciocínio clínico frente 

aos sinais e sintomas apresentados pelo doente, orienta as ações de saúde para a 

equipe.  

Essa forma de conceber as ações de cuidado também faz parte de um 

contexto social mais amplo, pois o modelo assistencial curativista, vigente no âmbito 

hospitalar, direciona as ações de saúde. Outro aspecto consiste no fato de o hospital 

ser, tradicionalmente, utilizado como cenário de ensino-aprendizagem. 

As ações educativas observadas como disparadoras das ações de 

cuidado, quando se aproximam do ensino tradicional, ainda se apresentam como 
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foram concebidas quando os hospitais se tornaram locais de cura. De acordo com 

Foucault (1979), no momento que o hospital passa a ser concebido como local de 

cura, o médico assume a responsabilidade de organizá-lo e sua presença fica cada 

vez mais constante. O ritmo de visita clínica aumenta durante o século XVIII, sendo 

indicada para os enfermos mais graves uma visita também à noite.  O poder dos 

médicos se manifesta no ritual de visita que: 

  
 

 [...] é um desfile quase religioso em que o médico na frente, vai ao leito de 
cada doente seguido de toda a hierarquia do hospital: assistentes, alunos, 
enfermeira, etc. Essa codificação ritual da visita, que marca o advento do 
poder médico, é encontrada nos regulamentos de hospitais do século XVIII, 
em que se diz onde cada pessoa deve estar colocada, que o médico deve 
ser anunciado por uma sineta, que a enfermeira deve estar na porta com 
um caderno nas mãos e deve acompanhar o médico quando ele entrar, etc.  
(FOUCAULT, 1979, p. 110).  

 
 
 

Assim, a visita clinica consiste em uma prática pedagógica instituída no 

nascimento da clínica como relata Foucault (2006). Podemos considerar que a sua 

permanência, desde então, expressa sua aceitação e seu valor na formação médica. 

Essa ação educativa retrata um processo de ensino pautado na transmissão do 

conhecimento: o professor/o médico ocupa um papel central no processo, detém o 

saber e, por sua vez, o aluno/doutorando/residente assume a postura de ouvinte, 

recebe a informação. Essa dinâmica valoriza o acúmulo de conhecimento, assim, a 

visita clínica acontece em todos os leitos da unidade, a fim de oportunizar o contato 

do aluno com diversas experiências clínicas. Todavia, como ela se caracteriza por 

monólogo realizado pelo professor, torna-se cansativa e dispersiva.  
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Podemos dizer que essa prática educativa configura-se como um ritual de 

visita clinica, entendendo-se ritual como o “conjunto de práticas consagradas pelo 

uso, que devem ser observadas de forma invariável em determinadas ocasiões” 

(RITUAL, 1983, p. 1240). Porém, os rituais engessam a participação dos presentes, 

mesmo deixando explícito o interesse de inclusão de outros profissionais da saúde. 

Sabemos que a atuação dos fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros e 

médicos expressa ação de saberes operantes fundamentados nas ciências 

biológicas com a intenção de cuidar do homem. Todavia, a formação desses 

profissionais constitui recortes da dimensão biológica, fundada na especificidade da 

área de atuação, exceto a formação do médico que focaliza a especialidade na pós-

graduação.  Diante dessa lógica e da complexidade em produzir ações de saúde, 

podemos, a princípio, identificar uma prática profissional dependente do 

conhecimento do médico, visto que a fisioterapeuta, nutricionista e enfermeiros 

assumem uma posição de ouvinte no espaço de visita clínica, um espaço 

privilegiado para a interação profissional. 

Por outro lado, a hegemonia médica simboliza uma categoria profissional 

que, historicamente, detém o poder nas instituições de saúde, sendo que a 

fisioterapia e a nutrição, embora sejam profissões originadas de área médica, ainda 

buscam reconhecimento social. A enfermagem, por sua vez, assume, ao longo da 

história, um papel secundário na produção do cuidado em saúde.  

Atualmente, tanto os médicos quanto os demais profissionais de saúde 

estão construindo e/ou reconstruindo sua identidade profissional o que acarreta, 

ainda, um desconhecimento das potencialidades das profissões para articular as 
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ações de saúde. Esses aspectos são importantes para compreender a posição de 

ouvintes dessas categorias profissionais numa ação educativa organizada de forma 

tradicional. 

 

5.1.2 Reflexão acerca da atuação profissional no plano individual 

 

O sentido biomédico e fragmentado do cuidado evidenciados na atuação 

profissional referente ao plano individual demonstraram que as ações de cuidado 

pautam-se no modelo biomédico, o qual se conforma em torno de um saber 

predominantemente biológico e especializado, que promove uma forma fragmentada 

de produzir ações de saúde.  

Nesse caso, o trabalho como ação racional teleológica pode ser 

caracterizado como ação instrumental, ou seja, a ação é orientada por regras 

técnicas que se apóiam no saber empírico e realiza fins definidos sob condições 

dadas, o que favorece a interação numa perspectiva multiprofissional.  

Na multiprofissionalidade, os profissionais poderão construir um saber comum 

referente às práticas de inter-relação que expresse a dimensão comunicacional da 

ação instrumental. Mas, quando a equipe é multiprofissional e os agentes possuem 

autoridades desiguais, a tensão surge do embate entre complementaridade e 

interdependência e a busca de ampliação da autonomia técnica dos profissionais. 

Todavia, a eficácia, a eficiência dos serviços requer autonomia técnica aliada à 

articulação de ações (SCHRAIBER et al., 1999). 
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Também há de se considerar que o cuidado em saúde é constituído por 

princípios fundamentais, como direito, autenticidade, defesa da vida, acolhimento e 

alteridade. Nessa perspectiva, entende-se o cuidado como construção de projetos 

de vida, de saúde e de enfrentamento de doenças (AYRES, 2001, 2004). 

Essa dimensão do cuidado pressupõe a inclusão dos profissionais de 

saúde como responsáveis pelos resultados das ações de atenção à saúde, a 

capacidade de acolher, de estabelecer vínculos e de dialogar com outras dimensões 

do processo saúde-doença. Essa prática fortalece a busca da integralidade do 

cuidado e reforça a importância do uso e valorização das tecnologias leves como 

definidoras do cuidado.  

Nessa perspectiva, entendemos que, embora os profissionais de saúde 

da terapia intensiva pesquisados se voltem para a prática do cuidado inscrita na 

esfera cognitivo-instrumental, a prática de cuidado integral requer ainda incentivos 

das esferas de valores prático-morais e prático-estéticos. 

Habermas (1997) considera importante uma conexão entre as três esferas 

culturais de valor descritas por Weber: cognitivo-instrumental, prático-moral e 

prático-estético, a fim de assegurar uma produção do saber e permitir uma prática 

comunicativa no cotidiano do trabalho. Entretanto, um crescimento desordenado da 

racionalidade tecnológica, em detrimento de dimensões como a ética e a estética, 

conduz à “colonização do mundo da vida” pelo mundo sistêmico. Para esse autor a 

razão moderna sofre reducionismo, uma vez que fica restrita à dimensão científica. 

Nesse contexto, a ação comunicativa fica frágil e a ação estratégica/instrumental se 

evidencia.  
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No cenário investigado, a ação educativa baseia-se no método 

pedagógico tradicional para orientar o processo ensino-aprendizagem, a qual 

acontece por meio da visita clinica diária, à beira do leito com a discussão do caso 

clínico fundamentada no modelo biomédico. Essa prática acontece dissociada das 

novas diretrizes educacionais para a formação na área da saúde, que preconizam o 

desenvolvimento de capacidades para os profissionais tornarem-se crítico-reflexivos, 

humanistas, que atuem em ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação à saúde, pautadas em princípios éticos, na perspectiva da integralidade 

da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001). 

Nessa lógica, a visita clínica como estratégia educativa precisa fortalecer 

o movimento inovador/problematizador, de modo a estimular no aluno o movimento 

reflexivo, instigando-o a construir o conhecimento a partir dos achados clínicos, ou 

seja, o professor deve passar a assumir o papel de mediador do processo ensino-

aprendizagem, Todavia, essa prática requer mais tempo na sua operacionalização. 

Nesse caso, a visita clínica didática poderá não ocorrer diariamente em todos os 

leitos, por privilegiar a qualidade do processo ensino-aprendizagem e não a 

quantidade de informações transmitidas, dando espaço para instituir a visita clinica 

multiprofissional com a intenção de elaborar o plano de cuidado. 

Nessa ótica inovadora, a visita clinica irá se configurar como momento de 

interação da equipe de saúde ao valorizar o sujeito no processo educativo e instituir 

o respeito nas relações interpessoais. Para Habermas, o processo de fala, que visa 

ao entendimento mútuo, está na base de toda a interação, isto é, na participação de 
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atores que se comunicam livremente e em situação de simetria. Para tanto, num 

encontro profissional com a proposta de interação, deve-se atentar para que os 

participantes tenham chances iguais: 

• de se comunicar por meio de atos da fala, argumentando, questionando e 

respondendo às questões; 

• de apresentar interpretações, opiniões, recomendações, declarações e 

justificativas e de problematizar sua validade, fundamentar ou rebater 

(Widerlegen), de tal modo que nenhuma idéia preconcebida (Vormeinung) 

seja ignorada na continuidade da tematização; 

•  de expressar atitudes, sentimentos e desejos referentes à sua subjetividade, 

devendo ser verdadeiros nas suas manifestações, significando que assim se 

colocam perante si mesmos e deixam transparecer sua interioridade; 

•  empregar atos regulativos, isto é, ordenar e rebelar-se, permitir ou proibir, 

prometer e aceitar promessas, dar explicações e solicitá-las. As expectativas 

de comportamento são recíprocas e os privilégios, afastados (Horster, 1988 

apud GONÇALVES, 1999, p.136) 15.  

Diante dessa proposta de interação, os profissionais têm espaço de fala, 

ainda que os saberes assumam condição de válidos quando são consensualmente 

reconhecidos e justificados intersubjetivamente por argumentos motivados 

racionalmente, o que pressupõe, por um lado, domínio técnico-cognitivo para 

defender argumentos válidos. Por outro lado, deve-se considerar o sistema simbólico 

 
15 HORSTER, Detlef et alii. Habermas zur Einführung. Hamburg: Soak, 1988.  
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que a linguagem expressa, constituído a partir da interação humana e do mundo da 

cultura (HABERMAS 1997). 

Um aspecto marcante das falas diz respeito à construção das frases 

ocorrem na primeira pessoa do singular. Esse fato retrata pouca vivência em 

situações de incluir o outro na ação, do agir comunicativo, que têm como expectativa 

o entendimento pelos menos entre duas pessoas, caso em que as falas retratariam 

uma construção conjunta (HABERMAS, 1997). 

 

5.1.3 Atuação profissional relativa ao plano coletivo do cuidado em saúde   
 

No confronto das falas dos profissionais da UTI-A e das observações 

de campo, o sentido cuidado centrado na tarefa foi atribuído à atuação profissional 

relativa ao plano coletivo de cuidado e pode ser traduzido em uma organização 

funcionalista, uma vez que as ações de cuidado se pautam em protocolos, na 

hierarquização e controle, no descompasso na coordenação das ações, na 

descontinuidade de ação e nas decisões centradas no profissional. 

Esse sentido se refere à ação de cuidado baseada em protocolos, 

seguindo a lógica das especialidades, que corresponde ao modelo biológico 

positivista de entender a doença, como ilustrada nas seguintes falas e observações 

de campo: 

 
 “Nós conseguimos fazer alguns protocolos de forma conjunta, [...] protocolo que é 
muito interessante é o de sedação do paciente que está submetido à ventilação 
mecânica. Esse protocolo nós temos em conjunto com a enfermagem [...] Isso 
resulta em um beneficio muito grande, tanto para o doente quanto para a 
instituição; em relação a diminuir gastos e a diminuir o desconforto do paciente com 
uma sedação mais superficial” (10e). 
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“A gente tem uma equipe de médicos intensivistas, os residentes, os enfermeiros, 
os fisioterapeutas, mas ainda não dá para chamar de equipe multiprofissional, 
porque essa equipe não se reúne, não discute os casos, entendeu? - As condutas, 
o que fazer, e como fazer [...] não tem co-participação dos outros envolvidos. A 
gente chama o nutricionista, por exemplo, para ver a questão da dieta quando o 
paciente está com diarréia, mas ele não vem aqui discutir a questão com o médico 
ou com o farmacêutico para saber se tem alguma medicação causando essa 
diarréia” (6e).  

 
 

No que tange à forma como as ações de saúde acontecem, 

observamos que os princípios de hierarquia e controle orientam essa prática, os 

quais consolidam a divisão técnica e social do trabalho, na medida em que ocorre 

uma separação entre a concepção e a execução das ações de saúde.  

 
 

“A visita é algo muito importante. Quando não tem a visita, a gente fica perdida, por 
falta de direcionamento. A visita é o único momento em que a gente fica junta (a 
equipe, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta) e fala do paciente. Muitas vezes o 
residente também fica perdido, sem saber o que passar para a gente; então, é na 
visita que a gente consegue direcionar as condutas do paciente” (4e). 
 
[...] “cuidar do cliente com qualidade é fazer com que as pessoas que trabalham 
comigo, que estão subordinadas a mim, trabalhem junto, com a equipe” (6e). 
 
 
 

Quanto ao desenvolvimento do trabalho, os depoimentos e 

observações destacaram o descompasso em coordenar as ações, em detrimento da 

inclusão dos trabalhadores como responsáveis pelo processo de cuidar e a forma 

que se relacionam com os demais serviços. 

 
 
Médico do PS telefona para a UTI-A, perguntando se o leito está pronto para 
transferir um doente grave. A auxiliar de enfermagem Márcia se irrita por não saber 
sobre esta internação, pois o paciente de alta ainda está no leito. Então, prepara a 
saída do paciente, reclamando coloca o Sr. José na poltrona e começa a limpar 
rapidamente a cama e o aparelho de ventilação, quando a Enfermeira Melissa da 
UTI-A chega. 
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Márcia:- “O médico do PS ligou duas vezes estressado, com pressa de subir o 
paciente que está grave. Você sabia dessa internação?” 
 
Enfermeira Melissa: “Sim. O paciente já está intubado”. 
 
Márcia faz uma expressão facial de desaprovação (Diário de campo – situação de 
alta – caso José). 
 
Um comunicado interno está afixado na parede, há 04 dias, solicitando leito para 
uma cirurgia da equipe de cabeça e pescoço. No dia previsto para a cirurgia, essa 
equipe não entrou em contato com os médicos da UTI-A para confirmar a 
disponibilidade de leito. Na UTI-A ninguém conversou sobre esta solicitação afixada 
em frente ao telefone. No fim da tarde a Enfermeira Mara, do Centro Cirúrgico 
(CC), telefona para a UTI-A pedindo a cama, mas nenhum profissional sabia da 
vinda do doente, como havia leito vago, este foi disponibilizado para a equipe de 
cabeça e pescoço. (Diário de campo – contexto de admissão). 
 
 

Outro aspecto percebido nos depoimentos foi a descontinuidade do 

trabalho frente à quantidade insuficiente de profissional para assegurar a produção 

de ações de saúde. 

 

 “Com o fato de ficar somente meio período, eu perco muita coisa em relação ao 
paciente; mas eu tenho o cuidado de saber sobre as ventilações, as medicações, 
raios-X, outros exames; a isso eu tenho acesso, e tenho o cuidado de estar 
observando para poder fazer essa integração com o paciente” (2e).  
 
“No final de semana, uma coisa que a gente planejou, às vezes, se perde, pelo fato 
de ficar só um enfermeiro nas duas UTIs. Você anota alguma coisa na prescrição 
de enfermagem, a anotação é retirada e não é passada no plantão. Tem que 
começar novamente o plano que foi perdido” (4e). 
 
 
 
Segundo as observações da atuação profissional, no que se refere à 

tomada de decisão, houve ênfase em decisões centrada no profissional em 

situações de acesso ao cuidado intensivo, em detrimento das necessidades do 

doente. 
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Por volta das 23 horas, o plantonista médico recebeu ligação do médico da central 
de vagas do município, o qual pedia leito para transferir um doente de uma cidade 
vizinha. O plantonista disse que não tinha vaga e transferiu a ligação para a outra 
UTI e em seguida foi para o seu quarto. No entanto, havia um paciente de alta, 
aguardando leito de enfermaria. (Diário de campo – contexto de admissão).  
 
No momento de começar a visita clínica da manhã, estão presentes Dr. Mauricio, 
doutorando Murilo, Dr. Marco e Enfermeira Marli. O Dr. Marco é chamado para 
atender, ao telefone, alguém do PS que está solicitando leito. 
Dr. Marco: - “Diz que estou ocupado. Peça para esperar. Depois eu telefono”. 
Dr. Mauricio: - “Dá logo o leito, tem leito vago”. 
Dr. Marco: - “Não pode ser tão fácil conseguir o leito”.  
Dr. Mauricio: - “Não vou comentar sua atitude. É preciso rodar os leitos. Temos 
obrigação de atender os pacientes do SUS”. (Diário de campo – contexto de 
admissão). 
 
 
 

Os depoimentos dos profissionais e as observações de campo, no que se 

refere à atuação profissional relativa ao plano coletivo de cuidado, revelaram que a 

organização do trabalho pauta-se no modelo racional fundamentado na Teoria Geral 

da Administração. Esse modelo volta-se para a produção em massa, os produtos 

são hegemônicos, privilegia-se o controle do tempo e movimento, o trabalho é 

parcelado e fragmentado por funções, há separação entre a concepção e a 

execução do trabalho, o trabalho coletivo é alienado (FELLI; PEDUZZI, 2005). 

Nessa lógica, a atuação profissional convive com relações hierárquicas 

de comando: alguém detém a informação e não a compartilha com os demais, uma 

vez que, os hospitais, tradicionalmente, utilizam o referencial da administração 

clássica para organizar suas práticas gerenciais. Esse referencial não considera os 

sujeitos como capazes de compreender e contribuir para o desenvolvimento da 

ação. Todavia, tanto na literatura como nessa situação observada, podemos ver que 

tal posição traz insatisfação e compromete a qualidade do cuidado. Tal conduta 

fragiliza a interação entre trabalhador/trabalhador e trabalhador/paciente e também 
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compromete a articulação das ações de saúde por não favorecer espaços de 

encontros. 

A tomada de decisão centrada no profissional reflete a apropriação que 

os profissionais pesquisados têm sobre o sistema de saúde do município, no que se 

refere ao acesso às ações de saúde e à atribuição da terapia intensiva como 

prestadora de serviço de saúde em um hospital referência no atendimento de 

urgência e emergência da região, visto que tais decisões têm implicações financeiras 

e sociais tanto para a instituição como para a população. Por outro lado, os serviços 

de saúde precisam ter clareza daquilo a que se propõem, qual é a sua missão. 

Entretanto, sua organização deve contemplar esses propósitos e os sujeitos que 

operacionalizam as ações de saúde devem estar em sintonia com a missão 

estabelecida.  

Nas entrelinhas, tomada de decisão dessa natureza pode sugerir uma 

cultura instituída que renda um acordo implícito de apoio entre os profissionais, para 

diminuir a carga de trabalho, como modo de proteger-se dos sofrimentos impostos 

pelo ambiente da terapia intensiva, uma vez que essa condição já é suficientemente 

conhecida por todos os segmentos das instituições de saúde. No entanto, poucas 

ações têm tido impacto para promover a saúde do trabalhador.  

Os serviços de saúde precisam ficar atentos aos sinais e sintomas de 

desgastes físicos e emocionais dos seus trabalhadores e o quanto essa condição 

interfere na produção das ações de saúde. Consideramos oportuno o 

desenvolvimento de estudos que relacionem as várias jornadas de trabalho 

instituídas em terapia intensiva com a exposição a fatores estressantes, para propor 
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uma organização do serviço de tal modo que contemple tanto a saúde do 

trabalhador quanto a qualidade do atendimento.  

A organização do cuidado instituída nesse cenário diverge da diretriz da 

integralidade do cuidado, que consiste numa premissa nacional para superação do 

cuidado fragmentado, e preconiza o trabalho em equipe como estratégia para 

organizar o trabalho. Em vista disso, os profissionais devem orientar suas práticas 

na perspectiva da interprofissionalidade, uma vez que existe a necessidade de 

articular as ações de saúde, por o cuidado integral ser construído a partir da 

complementaridade e interdependência das ações de saúde. 

 

 
5.1.4 Reflexão acerca da atuação profissional no plano coletivo 

 

A autonomia técnica está presente, mas se apresenta de modo relativo por 

estar articulada a outras práticas. Esta independência na tomada de decisão não 

exclui a complementaridade e a interdependência dos demais trabalhos, existindo a 

necessidade de recomposição e compartilhamento de trabalhos por meio da 

interação dos profissionais, ou seja, é preciso articular as ações, fato entendido 

como resultante da intervenção ativa e consciente do profissional, de modo a 

evidenciar as conexões existentes entre as ações ou trabalhos complementares 

(PEDUZZI, 1998). 

As temáticas sinalizadas acerca da atuação profissional no plano 

coletivo demonstram o quanto esse agir está desvinculado das diretrizes do SUS, 

uma vez que esses trabalhadores são pouco estimulados a compreender o hospital 
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como organização social e contribuir com o sistema de saúde do município, 

respeitando os princípios de hierarquização e de integralidade do atendimento. Por 

considerar a forte presença do modelo racional direcionando as práticas do cuidado, 

consideramos oportuno retomar o conceito de responsabilização do cuidado nas 

práticas de saúde.  

Neves (1999), filósofa portuguesa, considera o conceito de 

responsabilidade moral ampliado, uma vez que abarca a imputabilidade do indivíduo 

pela ação realizada e o dever da humanidade em relação a si próprio. Nessa 

perspectiva, descreve três relações distintas de responsabilidade moral na saúde: as 

relações do indivíduo que deve responder por sua saúde, no que ela depende de si 

– responsabilidade pessoal; relações entre os indivíduos, por reconhecer que a 

saúde resulta de um processo social, que exige o envolvimento de todos – 

responsabilidade social; as relações do estado com o indivíduo, de forma que o êxito 

do projeto social ocorra por meio de um Sistema Nacional de Saúde, no 

cumprimento da missão dos governos de proporcionar bem-estar aos cidadãos – 

responsabilidade política.  

Esses respectivos sentidos de responsabilidade direcionam para a 

noção “direito à saúde”, que exige a implantação da ação conjunta dos três níveis de 

responsabilidade. O termo direito à saúde tem sua origem na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, estabelecido no Ato da Constituição da Organização 

Mundial da Saúde, em 1949, que, em seu artigo 25, descreve: “Todo ser humano tem 

direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e à sua família, saúde e bem 
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estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 

sociais indispensáveis [...]” (DECLARAÇÃO..., 2001, p. 170). 

Dessa forma, a promoção e a manutenção da saúde apresentam-se 

indissociáveis de outros bens de ordem social e a saúde passa a ser considerada 

numa nova acepção, bastante ampla, que não mais se restringe à eliminação da 

doença, mas equivale ao bem-estar, e que não se configura somente no plano 

individual, mas compreende uma dimensão social.  O direito à saúde é, portanto, um 

direito fundamentado no princípio da dignidade humana, isto é, no valor 

incondicional do homem enquanto fim em si mesmo – princípio este que enuncia a 

obrigatoriedade de respeitar o primado do homem sobre os interesses econômico-

financeiros em saúde (NEVES, 1999).  

O direito à saúde não é um bem objetivo que possa ser atribuído a 

todos os indivíduos igualmente por qualquer decisão político-jurídica, mas um bem 

subjetivo que deve ser realizado por todos em proveito de cada um. O direito à 

saúde refere-se à legitimidade da reivindicação de cada indivíduo em possuir 

condições mínimas de existência, propícias à manutenção da saúde e à 

obrigatoriedade de todos as promoverem (NEVES, 1999).  

  Ao profissional da saúde cabe atuar com responsabilidade social, 

comprometendo-se com o outro, com o cuidado do doente, como forma de 

superação da desresponsabilização advinda de programas normativos que tendem a 

fazer com que cada trabalhador se sinta responsável somente pelo fazer da sua 

área técnica (CAMPOS, 2000). 
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Franco e Merhy (2000, p. 152, grifo dos autores) reforçam a 

necessidade de os profissionais “construírem uma interação entre si, trocando 

conhecimentos e articulando um ‘campo de produção do cuidado’[...]” a partir do 

conceito de campo de competência, introduzido por Campos (2000), pois se abrem 

espaços para o profissional “usar todo seu potencial criativo e criador” ao elaborar 

junto o projeto de cuidado. Tais autores partem do pressuposto da presença 

qualificada dos profissionais no contexto de trabalho como condição favorável para a 

interação.  

Nessa perspectiva, pressupõe-se que os profissionais devam atuar em 

tempo e espaço semelhantes, ou seja, as unidades de saúde precisam organizar-se 

para dispor de profissionais em número suficiente para produzir ações de cuidado 

previstas na missão institucional. No entanto, no cenário em estudo há número 

insuficiente de nutricionista, fisioterapeuta e enfermeiro para atuar em todos os 

turnos de trabalho. 

No âmbito dos serviços de saúde, só os grandes centros urbanos 

dispõem de um número razoável de profissionais de saúde. Mesmo assim, são 

múltiplas as possibilidades de atuação e não necessariamente estão vinculadas a 

práticas que favoreçam a interação e a articulação das ações de saúde. Tal fato 

aponta para a necessidade de instituir políticas públicas que invistam na formação 

de profissionais de saúde de forma direcionada para amenizar a distribuição 

desigual entre as regiões do país e fortaleçam a interação entre os profissionais na 

perspectiva da integralidade do cuidado. 
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Outro aspecto importante consiste no fato de que a prática da 

integralidade do cuidado tem apontado o trabalho em equipe como forma potente 

para a organização do trabalho em saúde, pressupondo a participação dos 

integrantes da equipe de saúde nas tomadas de decisão. Tal organização rompe 

com a forma clássica de organizar os serviços, estabelece novas relações de poder 

na tomada de decisão. O trabalho em equipe, no caso, significa mais do que 

categorias trabalhando no mesmo espaço, ou no mesmo objeto do cuidado 

“pressupõe a tessitura de um saber-fazer comum, um fazer com” (BONALDI et al., 

2007, p. 56, grifo do autor). 

Por sua vez, instituir o trabalho em equipe como um dispositivo para a 

integralidade em saúde passa pela necessidade de os profissionais de saúde 

assumirem uma posição de estranhamento em relação à condição de organização 

do trabalho vigente, com a intenção de buscar e elaborar argumentos consistentes, 

apropriados e abrir negociação de modo a produzir desfecho diferente. Deve 

entender que, no microespaço, o profissional expressa sua autonomia e tem 

possibilidade de transformar suas práticas.  

Para Habermas (1987), as fragilidades de interação no mundo do trabalho 

podem estar relacionadas ao modo capitalista de produzir bens e serviços. Esse 

autor pontua duas tendências evolutivas decorrentes do capitalismo avançado - 

incremento da atividade intervencionista do Estado, que assegura a estabilidade do 

sistema e a crescente interdependência de investigação técnica, que transformou a 

ciência em primeira força produtiva. 
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Uma vez que a política do intervencionismo estatal exige despolitização 

da população, ao garantir a estabilidade do posto de trabalho e de rendimentos e ao 

garantir a segurança social, assegura também a lealdade da população e pacifica os 

conflitos. Essa tendência orienta-se no sentido de evitar riscos que possam ameaçar 

o sistema e visa à resolução de questões técnicas, excluindo as questões práticas. 

No entanto, a organização institucional da sociedade continua a ser uma questão da 

práxis ligada à comunicação e não apenas uma questão da técnica de cunho 

científico. 

A segunda tendência caracteriza-se pela cientificação da técnica, pela 

institucionalização do progresso técnico-científico. Nesse caso, o potencial de forças 

produtivas assume uma posição que leva o trabalho e a interação a ocuparem um 

segundo plano na consciência dos homens. Os interesses sociais continuam a 

determinar a direção, as funções e a velocidade do progresso técnico. Todavia, tais 

interesses se definem pela manutenção do sistema, visto que se busca o 

crescimento econômico. Esses interesses também estão ancorados numa estrutura 

de privilégios, oportunidades imediatas da vida, uma vez que se obtém a lealdade 

das massas por meio de compensações destinadas à satisfação de necessidades 

privatizadas (HABERMAS, 1987). 

A evolução do sistema social liga-se ao progresso técnico-científico, 

tornando-o legítimo pelo seu caráter de eficácia.  Em seqüência, dissocia 

 

 [...] a autocompreensão da sociedade do sistema de referência da ação 
comunicativa e dos conceitos de interação simbolicamente mediada, e em 
substituí-lo por um modelo científico. Em igual medida, a autocompreensão 
culturalmente determinada de um mundo social da vida é substituída pela 
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autocoisificação dos homens, sob as categorias da acção racional dirigida 
a fins e do comportamento adaptativo (HABERMAS, 1987, p. 74).  

 
 
 

Habermas (1987) considera que o desenvolvimento tecnológico 

acentuado está relacionado à imposição do trabalho profissional, à ética da 

competitividade no rendimento, a valores da coisificação possessiva, a satisfações 

substitutivas oferecidas, em virtude de se manter a luta institucionalizada pela 

existência, a disciplina do trabalho alienado e a alienação da sensibilidade e da 

satisfação estéticas. Diante desse panorama, o mundo do trabalho se materializa, as 

interações entre os profissionais e as articulações das ações se concretizam e os 

projetos de cuidado são elaborados. Tais aspectos comprometem a qualidade de 

vida, a possibilidade de criar autonomia nas pessoas para viverem a vida, ou seja, a 

possibilidade da emancipação do homem. 

 

5.2 As possibilidades na transformação do cuidado em saúde na 
perspectiva da integralidade em saúde e do agir comunicativo 

 
 

Continuamos a análise crítica, segundo Habermas, da atuação 

interprofissional no contexto da terapia intensiva na perspectiva da integralidade do 

cuidado em saúde, salientando as possibilidades da interação interprofissional e da 

articulação das ações de saúde.  

 Nessa pesquisa, estamos usando o termo possibilidades como ponto de 

partida para olhar o cotidiano na terapia intensiva e buscar nos depoimentos pistas, 
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detalhes, indícios dessa prática que possibilitem a transformação do cuidado em 

saúde na perspectiva da integralidade em saúde e do agir comunicativo, por 

entender que a realidade é constituída por uma unidade de contrários (KONDER, 

1994). 

 Uma vez que a forma de se ter acesso às representações sobre a 

atuação interprofissional dá meio das falas que as pessoas elaboram no cotidiano do 

trabalho, ao concretizar as práticas de saúde, os discursos, comuns e contraditórios, 

presentes nas falas dos profissionais de saúde nas situações de trabalho, elucidam 

como se estabelecem as relações dos diferentes profissionais da equipe. 

 As possibilidades de interação entre trabalhador/trabalhador e 

trabalhador/doente e de articulação das ações de saúde foram elaboradas a partir 

das facilidades e dificuldades percebidas nas falas e observações e analisadas 

segundo a ação racional teleológica (ação estratégica, instrumental e comunicativa). 

As possibilidades da atuação interprofissional podem ser traduzidas pela presença 

de reciprocidade, cooperação, dispositivos como a visita clinica e os registros do 

prontuário clínico e pela convivência das contradições verbais e escritas. 

Buscamos, na ótica do profissional médico, enfermeiro, fisioterapeuta e 

nutricionista, as possibilidades da atuação interprofissional com a intenção de 

compreender os valores que os mesmos sinalizaram nos depoimentos como 

relevantes para a interação e articulação das ações de saúde, uma vez que as 

representações dos profissionais influenciam o espaço de encontro e de 

intervenção, ou seja, espaço intercessor, em que a dimensão tecnológica das 

relações do trabalho de saúde se evidencia.  
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As possibilidades de interação entre os profissionais e articulação das 

ações, na visão do médico, passa pela atualização científica; do enfermeiro pela 

disponibilidade de recursos para o cuidado e, na ótica da fisioterapeuta e 

nutricionista, a interação acontece frente ao reconhecimento profissional. 

As possibilidades de atuação interprofissional referentes aos momentos 

de reciprocidade ocorrem entre diferentes profissionais e em diversos momentos do 

trabalho em saúde e estão relacionadas com a especificidade da área de atuação, 

percebida por num constante encontro, no contato com o outro, conforme descrito a 

seguir: 

 

Dr. Moisés, quarta-feira, fixa na parede à frente do telefone um comunicado 
interno solicitando vaga na UTI para o paciente que, na sexta-feira, será 
submetido à gastrectomia total. No dia previsto para a cirurgia, Dr. Moisés 
conversa por telefone com o Dr. Mário, e confirma a disponibilidade do leito para 
iniciar a cirurgia (Diário de campo – situação de admissão). 
 
Enfermeira Maria confere os parâmetros vitais, a medicação instalada com a 
prescrição médica e conversa com Sr. Jardel. A seguir, orienta a auxiliar de 
enfermagem Rita quando aos cuidados para esse paciente frente à conversa que 
teve com Dr. Mário em relação à medicação em uso (Diário de campo – situação 
de admissão). 
 
Os residentes da equipe da cirurgia geral chegam à UTI para realizar visita clínica 
do Sr. Jardel, mas esperam os profissionais da UTI terminarem a visita clínica em 
outro leito para realizarem junto à visita clínica do Sr. Jardel (Diário de campo – 
situação de visita clínica). 
 
Na admissão desse paciente, o Dr. Mário se aproxima do leito: 
Dr. Mário: - “Sou o Dr. Mário. Você está na UTI. Será preciso colocar uns fios no 
braço e no peito para ver sua pressão” 
Sr. Jaime: - “Posso ficar deitado de lado?” 
Dr. Mário: - “Você pode ficar na posição que melhor se acomodar”. 
Dr. Mário: - “Agora vou te examinar. Se sentir alguma coisa, pode falar”.  (Diário 
de campo – situação de admissão). 
 
“A equipe com a qual a gente tem maior integração é a equipe médica. A 
fisioterapeuta passa uma visita médica de manhã; à tarde ela não está; com isso, a 
gente tem certa dificuldade” (6e). 
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Quanto à cooperação, os profissionais sinalizam iniciativas individuais 

para compor lacunas decorrentes do trabalho e que se consolidam a partir de 

relações de confiança, conforme expresso nas narrativas seguintes: 

 

Dr. Mário pede à Enfermeira Maria para montar o ventilador mecânico no leito 
que irá receber a paciente, Sra. Júlia. Enfermeira Maria monta, testa o aparelho, 
e pede para o Dr. Mário confirmar o teste, este atende ao pedido prontamente 
(Diário de campo – situação de admissão). 
 
“Na hora do vamos ver, podemos contar com todos: desde o chefe até a 
fisioterapeuta. Todos trabalham em conjunto; ninguém faz nada sozinho” (5e).  
 
“Acompanhar todo o cuidado, estar fazendo a educação continuada para os 
funcionários à beira leito e estar junto com eles; eles sentem confiança na gente, 
pois tudo eles passam, eles perguntam; há uma confiança entre o funcionário e o 
enfermeiro” (4e). 
 
O Dr. Marco, ao realizar avaliação clínica, observa que a Sra. Juliana apresenta-
se hipotensa e taquicárdica, chama a Enfermeira Marli para fazer um 
eletrocardiograma, identificou fibrilação atrial. 
Dr. Marco: - “Faça amildarona por infusão em bolo16”. A Enfermeira Marli realiza 
prontamente a medicação, mas a Sra. Juliana não apresenta melhora na 
taquicardia. O doutorando Murilo, o Dr. Mário e a Enfermeira Maria aproximaram-
se do leito, numa postura silenciosa. 
Dr. Mário: - “Nesse caso é melhor realizar a cardioversão”. A Enfermeira Marli 
aproxima o aparelho (Diário de campo – situação de óbito).  
 
 

Outra possibilidade percebida nas falas é a ênfase na visita clinica e 

nos registros do prontuário clínico, os quais são identificados com dispositivos que 

facilitam a interação entre os profissionais e a articulação das ações de cuidado, 

como as falas a seguir ilustram: 

 

                                                 
16 Infusão em bolo: Processo de infusão intravenosa de um medicamento em dose elevada em um curto período 
de tempo.  
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“O enfermeiro também conseguiu seu espaço na visita; este é o único momento 
que ele consegue expor sua opinião, passar e discutir os casos. Isso facilita nossa 
relação com os residentes; a maioria deles aceita nossa opinião, nossa 
experiência; quando a gente chama para alguma intercorrência à beira leito, eles 
vêm logo; tem essa facilidade” (4e). 
 
“É uma visita multiprofissional, com a equipe dos médicos, enfermeiros, só eu de 
fisioterapeuta, onde existe uma relação de troca, buscando o que a gente pode ou 
não fazer e, até mesmo, fazendo algumas solicitações” (2e). 
 

 

A possibilidade de interação interprofissional passa pela convivência com 

as contradições verbais e escritas. tal análise esclarece os pontos críticos da 

convivência frente à subjetividade das relações que necessitam de atenção, uma 

vez que a realidade é dinâmica, os fenômenos são complexos e o mundo perfeito é 

uma utopia. Portanto, no que se refere às relações, houve momentos de conflito de 

saber e poder, nas quais se nota o predomínio da ação estratégica/instrumental nas 

relações de trabalho, caracterizadas por falas contraditórias, cujas idéias associadas 

são improbidade, incongruência, divergência, desentendimento, incoerência e não 

confiabilidade, o que pode ser verificado nas narrativas abaixo. 

 
 

Por telefone a Enfermeira Mara do CC informa que o paciente da equipe cirúrgica 
vai retornar para o seu leito na enfermaria e não irá à UTI. A Enfermeira Mirian da 
UTI responde que já transferiu o paciente para a enfermaria. Entretanto, a Sr.ª 
Justina ainda estava na UTI-A (Diário de campo – situação de admissão). 
 
Durante a visita clínica, o Dr. Mauro lê a prescrição e diz: “Se duas ampolas não 
fizeram efeito, e 10 também não, para que prescrever uma ampola às 6 horas da 
manhã? É melhor fazer diurético contínuo para melhorar a função renal” (Diário 
de campo – situação de visita clínica). 
 
Dr. Marco: - “A equipe da cirurgia orientou entrar com dieta”. 
Dr. Mauro: - “Não entre com a alimentação; não dê ouvidos para o cirurgião” 
(Diário de campo – situação de visita clínica).  
 
Durante a visita clínica, o Dr. Mauro, ao ver o Raio-X de tórax, diz: “O antibiótico 
prescrito no noturno é brincadeira. É o mesmo que não ter antibiótico prescrito”.  
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Dra. Marilda: - “Nesse caso é indicado fazer uma cultura da secreção 
endotraqueal. Uma única dose de antibiótico não irá interferir no quadro 
infeccioso” (Diário de campo – situação de visita clínica). 
 
Dr. Marco: - “Dr. Mauro orientou para extubar a paciente”. 
Dr. Milton: - “Se a paciente precisa de droga vasoativa, não adianta tirar do 
suporte ventilatório. Primeiro retira as drogas. Dr. Marco modifica a modalidade 
ventilatória no aparelho de ventilação. (Diário de campo – situação de visita 
clínica) 
 
O residente da cirurgia relata para a Dr. Mário que o paciente só tem etilismo e 
tabagismo como doença de base, mas no prontuário está registrado que também 
é hipertenso em uso de medicação diária. (Diário de campo – situação de 
admissão) 
 
Durante a visita clinica Dr. Mauro pergunta se o paciente é hipertenso. 
Dr. Marco: - “O paciente não tem hipertensão como doença de base”. 
No entanto, está descrito no prontuário que o paciente é hipertenso e faz uso de 
medicação hipotensora diariamente (Diário de campo – situação de visita clínica). 
 
A Sra. Janaína, durante o dia teve vários episódios de enterorragia. No plantão 
noturno após apresentar enterorragia em grande quantidade evoluiu com 
hipotensão e bradicardia, falecendo em seguida. Na evolução médica está 
descrito o quadro de hipotensão e bradicardia e a realização da reposição de 
volume e manobras de reanimação, com tais estímulos a paciente não 
respondeu. Estas ações não foram observadas na prática. (Diário de campo – 
situação de óbito). 
 
 
 

Na ótica do médico, da enfermeira e da fisioterapeuta e nutricionista, 

respectivamente, a atualização cientifica, disponibilidade de materiais e de 

profissional qualificado e reconhecimento profissional caracterizam as possibilidades 

para a interação entre os trabalhadores, que está representada nas falas seguintes: 

 
 
“Como a tecnologia tem avançado muito, dentro da terapia intensiva a gente vai ter 
que estar à busca de novos fatos de acompanhamento tecnológico” (1e). 
 
“Muitas vezes, as propostas que são feitas pela equipe médica são de difícil 
execução para a enfermagem, que possui uma dificuldade maior do que os 
médicos para procurar informações, para manter-se atualizada, nos últimos anos 
houve uma proposta muito boa do serviço de enfermagem; a equipe passou a 
procurar novas informações, ler revistas internacionais, e nós pudemos observar 



 149

5. Interpretação relativa à atuação interprofissional na terapia intensiva  

                                                                                                        
 

uma boa melhora; isso é muito útil para começarmos a propor alguma coisa em 
conjunto” (10e). 
 
“Aqui na UTI a gente tem tudo, tem médico ali do lado e, com essa facilidade de 
termos as coisas à mão, não fica difícil trabalhar” (5e).  
 
“Uma coisa que não tinha no noturno, e que veio somar, é o serviço social. Hoje eu 
não tenho que me preocupar mais com a questão social do paciente” (8e). 
 
“Também têm equipamentos à disposição; já chegaram os respiradores novos” 
(4e). 
 
“Como a gente faz uma avaliação que talvez seja importante pra todos da equipe, 
eu propus para minha chefia uma reunião com todos os profissionais da equipe que 
atende o paciente, para que os cálculos e o acompanhamento, que agora ficam na 
prancheta, sejam mais considerados” (3e).  

 

 

Os depoimentos dos profissionais e as observações de campo revelaram 

momentos de reciprocidade, cooperação, dispositivos como a visita clinica e os 

registros do prontuário clínico. Retratam o aspecto relacional do trabalho em saúde, 

ou seja, o que acontece na relação trabalhador/trabalhador e trabalhador/pessoa 

doente, mesmo na terapia intensiva, em que se espera que o trabalho em saúde se 

concretize pelas tecnologias duras. Tais representações reforçam a comunicação 

como veículo por meio do qual os profissionais possam se reconhecer como sujeitos 

desse processo de trabalho.  

Deluiz (2001) sinaliza a importância da qualificação dos trabalhadores em 

saúde, tanto na dimensão técnica especializada quando na dimensão ético-política, 

comunicacional e de inter-relações pessoais. Nessa perspectiva, apresenta alguns 

conceitos de competência profissional e, entre eles, conceitua:  

 
Competência comunicativa como a capacidade de expressão e 
comunicação com seu grupo, superiores hierárquicos ou subordinados, de 
cooperação, de trabalho em equipe desenvolvendo a prática do diálogo, o 
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exercício da negociação e a comunicação interpessoal (DELUIZ, 2001, p. 
14). 

 
 

Assim, identificamos um movimento de valorização da palavra e das 

relações no trabalho, visto que a organização do trabalho em saúde está fortemente 

influenciada pela racionalidade proposta pelo taylorismo, em que apenas a função 

lúdica da comunicação é privilegiada, uma vez que falar e trabalhar são 

consideradas atividades antagônicas, pois falar faz perder tempo, distrai, impede a 

concentração na tarefa a ser desempenhada e, por isso, deve ser excluída do 

trabalho.  

Consideramos importante fortalecer os momentos de interação no 

cotidiano do trabalho, pois isso possibilita a atuação interprofissional. Nesses 

momentos, o trabalho, como ação racional teleológica, se configura em agir 

comunicativo, na medida em que os profissionais em ação se orientam pela busca 

do entendimento.  

Habermas (1987) compreende interação como o agir comunicativo que se 

estabelece entre duas ou mais pessoas ao conversarem sobre algo do mundo, 

levantando com seus atos de fala, pretensões de validade com relação ao mundo 

objetivo, ao mundo social e ao mundo subjetivo. Em outras palavras, no ato de fala, 

na perspectiva do agir comunicativo, a pessoa expressa afirmações verdadeiras, as 

normas justas e sentimento veraz.  

Assim, estimular espaços de troca entre os profissionais consiste ação 

importante para a interação interprofissional, uma vez que reforça a noção de 
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pertencimento da equipe, promove outra forma de comprometimento ao possibilitar o 

rompimento de barreiras acerca do saber específico (BONALDI et al., 2007).  

Pautado no conceito de que a realidade é constituída por uma unidade de 

contrários, relações interprofissionais convivem com situações de reciprocidade e de 

conflitos. Nessa lógica, a presença de momentos de conflito de saber e poder 

reforça a noção do senso comum de que a interação profissional é muito difícil de 

acontecer na concretude dos serviços de saúde. Por sua vez, esta forma de 

conceber a comunicação pode fazer parte de um contexto social mais amplo, que 

considera que os meios justificam os fins. No entanto, uma sociedade justa utiliza 

meios democráticos para obter êxito em suas ações.  

Por outro lado, a presença de fala incongruente no trabalho pode indicar 

um desconhecimento dos profissionais a respeito das implicações legais referentes 

às suas atribuições profissionais junto à instituição empregadora e à entidade de 

classe disciplinadora do exercício da profissão. Assim, no trabalho, o trabalhador 

não só revela as questões objetivas inerentes a ele, a dimensão técnica de seu 

trabalho, mas também coloca na execução seu jeito particular de enxergar a vida, 

seus desejos, suas vontades, seus valores, em suma, sua subjetividade (MISHIMA, 

2003). 

Por sua vez, o processo de tomada de decisão clínica, realizado mediante 

o julgamento criterioso e imparcial dos resultados das pesquisas clínicas, sintetizado 

e contextualizado pelas diretrizes clínicas, articulado com as preferências do doente 

devidamente esclarecido, e as circunstâncias do atendimento, o estádio da doença e 

os recursos disponíveis também refletem a vivência do profissional, uma vez que 
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permitem o ajuste fino desse processo para que o doente tenha maior probabilidade 

de benefício do que de prejuízo (RÉA-NETO, 1998).  

A integralidade do cuidado deve orientar a prática clínica, mas a análise 

do material empírico retrata o quanto é difícil sua realização, na medida em que 

implica a necessidade de negociação entre os profissionais para eleger a decisão 

clínica. A princípio, podemos considerar que os profissionais estão divergindo quanto 

à melhor conduta ao contarem com diferentes possibilidades para a mesma situação 

clínica. Mendes-Gonçalves, Schraiber e Nemes (1993) sinalizam que a divergência 

está voltada para explicações de diferentes ângulos ou dimensões de um mesmo 

fenômeno aparente. Por exemplo, historiadores e geógrafos divergirão na explicação 

do significado da devastação da Amazônia porque o explicante advoga seu 

argumento como verdadeiro e considera que as outras explicações são falsas ou 

não cientificas. 

A Ciência Médica, durante muito tempo, baseou-se nas experiências 

pessoais, na autoridade dos indivíduos com maiores títulos acadêmicos e nas 

teorias fisiopatológicas para orientar as tomadas de decisões clínicas. Atualmente, a 

Medicina Baseada em Evidências, ou provas científicas rigorosas, tem como 

propósito nortear as tomadas de decisões sobre os cuidados em saúde, buscar, 

explicitar as melhores evidências científicas da literatura médica com a intenção de 

suprimir a ênfase da prática baseada apenas na intuição, isto é, na experiência 

clínica não-sistematizada e nas teorias fisiopatológicas, para se concentrar na 

análise apurada de métodos por meio dos quais as informações médicas foram ou 

serão obtidas (ATALLAH, 2002). 
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Os momentos de conflitos ficam explícitos na visita clínica e no prontuário 

médico, que são considerados como dispositivos potentes para viabilizar a 

integralidade do cuidado tanto pelos profissionais envolvidos nesse estudo quanto 

por estudiosos dessa temática. Esses conflitos evidenciam a presença da 

subjetividade, que representa indícios relevantes para iniciar a busca do 

entendimento. Provavelmente, instituir mecanismo que a fortaleça poderá trazer 

benefícios tanto para os profissionais quanto para os doentes. Habermas (2003) 

aponta movimento reflexivo como estratégia potente para a emancipação do 

homem. 

A reunião dos dados fornecidos pelo paciente, responsáveis legais ou 

ambos e dos resultados obtidos em qualquer tipo de exame constitui o chamado 

prontuário médico. Trata-se de um acervo documental relevante por mostrar a 

evolução da pessoa assistida e, subseqüentemente, direcionar o melhor 

procedimento terapêutico, além de assinalar todas as medidas associadas, bem 

como a ampla variabilidade de cuidados adotados pelos profissionais de saúde 

(PRESTES JUNIOR; RANGEL, 2007). 

As observações acerca dos prontuários médicos desse estudo coincidem 

com as afirmações de Prestes Júnior e Rangel (2007, p. 155) “não é raro verificar 

discrepâncias entre os procedimentos relatados e o que foi efetivamente realizado. 

Não menos raras ainda as rasuras, as letras absurdamente ilegíveis e, 

principalmente, a omissão de informações”. 

 Diante desse contexto, investir na utilização do prontuário médico como 

dispositivo integrador das ações de saúde, revela-se pista importante para favorecer 
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a interação entre trabalhador/trabalhador na perspectiva da integralidade do 

cuidado. O registro sistematizado pode permitir maior conhecimento e melhor 

compreensão do processo saúde-doença, facilitar a socialização dos dados entre os 

diferentes profissionais e possibilitar um acompanhamento ampliado e diferenciado. 

Também expressa o caráter de continuidade do cuidado, um subsídio eficaz para o 

cuidado integral. 

 

5.2.1 Reflexão acerca das possibilidades de transformação do cuidado em 

saúde na perspectiva da integralidade em saúde 

 

As temáticas, evidenciadas nas possibilidades na transformação do 

cuidado em saúde na perspectiva da integralidade em saúde e do agir comunicativo, 

demonstram potencialidades para promover interação interprofissional e a 

articulação das ações de saúde, uma vez que podemos constatar conexões e 

interfaces existentes entre as intervenções técnicas peculiares de cada área 

profissional. 

Os momentos de interação interprofissional fortalecem o agir 

comunicativo por compreender consenso como um acordo que ocorre à luz do 

reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validade de um discurso e se 

estabelecer, por intermédio de um exercício racional de argumentação não 

coercitiva, que sempre pressupõe no processo comunicativo a compreensão, a 

verdade, a sinceridade e a justiça.   
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  Os momentos de conflito de saber e poder, ao refletirem idéias 

diferentes explicitadas nas tomadas de decisões terapêuticas, também podem estar 

relacionados aos elementos constitutivos, cultura e poder, presentes em toda 

organização que visa à produção de bens e serviço. Esses elementos fazem parte 

da estrutura informal das organizações e se concretizam nas relações interpessoais, 

na medida em que a subjetividade, a intersubjetividade, os valores, as crenças estão 

presentes no desenvolvimento do trabalho (KURCGANT; MASSAROLLO, 2005). 

Essas autoras sinalizam a importância de desvelar a cultura institucional, 

porque os idealizadores de uma organização têm um papel importante na 

elaboração da identidade organizacional, dos sucessos e crise vividos e também 

ajudam a apreender os valores aceitos pelo grupo. Assim, ao se compreender a 

cultura organizacional, podem-se conhecer as relações de poder determinantes da 

dinâmica organizacional. 

Foucault (1979) considera que as pessoas tanto exercem o poder como 

são influenciadas pelos seus efeitos, na medida em que esse se materializa nas 

relações e nas práticas cotidianas. Sabemos que a forma como se dão as relações 

de poder entre os diferentes agentes reflete-se nas relações entre os trabalhadores 

de saúde e os doentes atendidos. Todavia, essa relação perpassa o poder de 

controle exercido por quem cuida e a fragilidade de quem é cuidado (KURCGANT; 

MASSAROLLO, 2005). 

Em vista disso, acreditamos ser relevante uma análise organizacional 

tendo a cultura e o poder como categorias empíricas, uma vez que são variáveis, 

influenciam e até determinam a tomada de decisão. Há, então, dificuldade em se 



 156 

5. Interpretação relativa à atuação interprofissional na terapia intensiva  

                                                                                                        
 

lidar com elas, visto que há necessidade de se elaborar um diálogo entre a 

subjetividade e objetividade presentes nos processos relacionais. 

Os profissionais de saúde, nos momentos de conflito de saber e poder 

explicitados nas tomadas de decisões terapêuticas, podem considerar a 

possibilidade de uma prática clínica baseada em evidências, que se fundamenta na 

epidemiologia clínica como método investigativo para eleger a conduta mais eficaz. 

Mendes-Gonçalves, Schraiber e Nemes (1993) também sinalizam a epidemiologia 

como disciplina possível de instrumentalizar as práticas de saúde, por ser capaz de 

explorar outros ângulos e dimensões dos mesmos fenômenos aparentes e construir 

outro objeto.  

 Todavia, esses autores ampliam sua aplicação nas Ciências Médicas 

ao argumentarem a favor das ações programáticas de saúde como forma de 

organizar tecnologicamente o trabalho, na medida em que a ação programática 

definirá que determinado recurso terapêutico é mais efetivo que o outro, no sentido 

de ser o melhor e mais científico, mesmo não sendo o mais sofisticado. Mas, 

sabendo-se que, diante das variáveis do processo saúde-doença, as ações são 

provisoriamente padronizadas, é necessário proceder à avaliação concomitante ao 

seu desempenho para re-atualizá-las sempre (MENDES-GONÇALVES; 

SCHRAIBER; NEMES, 1993).  

 A ação programática, porém, só seria possível com investimentos 

consistentes em informatização, o que implicaria uma reivindicação técnica e política 

para se obterem avaliações sistemáticas de programas de atenção â saúde. Outro 

aspecto que envolve a padronização epidemiológica refere-se à necessidade de 
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autonomia relativa do trabalhador coletivo frente à avaliação como exigência técnica. 

Dada a dimensão desse modelo de organização do trabalho, os autores apostam na 

flexibilidade técnica e política para efetuar seu desenvolvimento (MENDES-

GONÇALVES; SCHRAIBER; NEMES, 1993). 

A ação programática em saúde, como modelo de organizar o trabalho, 

expressa as diretrizes da Saúde Pública, o que implica articular a assistência 

individual para além das descobertas dos meios da cura como solução dos 

problemas de saúde e buscar a saúde da população em seu sentido mais amplo. Tal 

prática requer compromisso e responsabilidade social com a saúde da população.  

Para os profissionais da terapia intensiva, as ações programáticas em 

saúde podem significar uma prática que qualifica as ações de cuidado, que orienta a 

equipe, trazendo segurança tanto para o trabalhador quanto para o doente. Adotar 

essa prática possibilita inovar as ações de cuidados estabelecidas por protocolos, 

pressupõe instituir a democracia das relações: a participação real, a transparência 

de idéias, a conquista de adesões, a negociação flexível e um espaço propício para 

fortalecer o agir comunicativo. 

Por outro lado, os momentos de conflito podem, todavia, ser traduzidos 

pelo dissenso, como a falta de reconhecimento mútuo das pretensões de validade 

de um discurso, manifestado pelas contradições do sistema econômico, do discurso 

técnico-científico e político. De acordo com Habermas (1997), tais representações se 

configuram como patologias da comunicação inerentes à estrutura da sociedade 

capitalista que desencadeiam uma crescente crise de consensos.  
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As Lições de Iena nos ajudam nesse momento, pois Hegel propõe uma 

concepção segundo a qual a identidade da consciência de si é entendida não como 

originária, mas como resultado de um processo de formação. Em conseqüência 

dessa compreensão, a consciência subjetiva deve ser considerada como constituída 

e não como originária e a linguagem constitui um elemento presente tanto em 

relação ao trabalho, que se caracteriza na relação do homem com a natureza, por 

meio do qual o homem produz seus meios de subsistência, quanto em relação à 

interação, à vida social. Assim, a subjetividade é constituída e a linguagem é seu 

elemento constituidor, que não deve ser entendida como um simples sistema de 

simbolização visto em abstrato, mas como parte da estrutura social e da vida 

concreta das pessoas (HABERMAS, 1987).  

A identidade do falante (sujeito lingüístico) constitui um processo interativo 

e, por meio da identificação recíproca falante/ouvinte, a identidade constituída que, 

sendo reconhecida como um interlocutor, pode tomar parte no jogo lingüístico. É 

preciso, todavia, dominar as regras pragmáticas da ação comunicativa, na medida 

em que esta depende de regras reconhecidas ou aceitas e de justificação dos atos 

de fala. Isso conduz ao pressuposto de uma identidade coletiva, de existência de um 

grupo social ou cultura que está na origem das regras. Dessa forma, a subjetividade 

é constituída em conformidade com a estrutura social, tendo em vista que o homem 

só adquire consciência de si mesmo por meio do outro e, portanto, incorpora suas 

distorções e assimetrias (HABERMAS, 1987). Então, se a racionalidade depende do 

entendimento entre sujeitos capazes de fala e de ação: 
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[...] serão racionais não as proposições que correspondam à verdade 
objetiva, mas aquelas que atendam, ou possam vir atender, os requisitos 
racionais da argumentação e da contra-argumentação, da prova e da 
contraprova, visando um entendimento mútuo entre os participantes 
(ROUANET, 1987, p.339). 
 

 
 

A partir do pensamento de Habermas, Rouanet (1987) afirma que o ato 

comunicativo inclui o aspecto cognitivo-instrumental, o normativo e o estético-

expressivo. Assim, o indivíduo emite pretensões de validade com relação ao mundo 

objetivo das coisas, ao mundo social das normas e ao mundo subjetivo das 

vivências e emoções, ou seja, suas afirmações são verdadeiras, as normas são 

justas e a expressão dos sentimentos é veraz. Se as pretensões de validade forem 

aceitas, têm-se um entendimento consensual e, se a fala ocorreu sem interferência e 

sem deformações subjetivas, o consenso foi obtido racionalmente.  

Nessa lógica, a racionalidade pode ser vista como a capacidade de os 

falantes/ouvintes atingirem um saber contrário à realidade fundada no mundo 

objetivo, social e subjetivo que, em seqüência, assume um caráter processual. Essa 

racionalidade é possível a partir da modernidade, que emancipa o homem da 

tradição e da autoridade, permitindo-lhe decidir qual a melhor argumentação e que 

proposições são ou não aceitáveis.  

Todavia, a modernização capitalista cria condições para sistemas de 

ações automáticas, segundo modelos de racionalidade instrumental, em detrimento 

de ações coordenadas para o entendimento mútuo, operando-se, assim, uma 

disjunção entre o mundo vivido e o sistêmico. Ou seja, surgem patologias do mundo 

vivido em conseqüência da colonização do mundo vivido pelo sistema político e 

econômico, que substitui a racionalidade comunicativa pela instrumental. Nesse 



 160 

5. Interpretação relativa à atuação interprofissional na terapia intensiva  

                                                                                                        
 

contexto, ocorrem os fenômenos de reificação e alienação, que levam à perda da 

razão e da autonomia. 

Para Habermas (1994), a crise da sociedade contemporânea consiste na 

evidência, cada vez mais forte, de uma propagação irracional da dimensão cognitivo-

instrumental da racionalidade, que se adiciona ao mundo da vida, que passa a ser 

colonizado pelo mundo sistêmico, gerando por sua vez um profundo estado de crise.  

Nesse contexto, a razão moderna sofre uma espécie de reducionismo, 

que tem obstruído a emancipação, na medida em que os procedimentos eliminam a 

capacidade de reflexão, reduzem o conhecimento a certos procedimentos técnicos e 

negam, por sua vez, qualquer possibilidade de fundamentação normativa, uma vez 

que foram restringidos à sua dimensão cientifica.  

 Habermas entende que a emancipação ocorre por meio do exercício 

permanente da crítica e da reflexão e que o consenso ocorre por intermédio da re-

construção de um elo de confiança entre as pessoas nas práticas comunicativas. 

Para tanto, a opressão e o medo precisam ser eliminados, precisa haver melhoria 

das condições materiais e ser instituída uma cultura política para os indivíduos que 

se encontram em interação (GOMES, 2007). 
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6. Olhando para a atuação profissional do enfermeiro na terapia 
intensiva, a guisa de conclusão  

 
 
 

Neste momento focalizamos a atuação do enfermeiro com a finalidade de 

poder contribuir para qualificação dessa prática, por ser nossa área de atuação e o 

enfermeiro, na terapia intensiva, responder por uma parcela importante do cuidado 

aos doentes críticos. 

Nessa perspectiva, o sentido biomédico e fragmentado do cuidado, 

evidenciados na atuação profissional referente ao plano individual, sinalizam que a 

prática da equipe de enfermagem se caracteriza pelo cuidado centrado em 

procedimento com ênfase para a integridade da pele, higienização do corpo e 

padronização da vestimenta e a convivência com a incerteza e o sofrimento. 

A higienização do corpo e padronização da vestimenta assume um 

aspecto importante do plano de cuidado, conforme expresso nas narrativas 

seguintes: 

 
Em todas as observações referentes à admissão de um doente, após o termino 
da passagem do quadro clínico, duas auxiliares de enfermagem realizam os 
cuidados de higiene corporal, trocam o cadarço da cânula de intubação, colocam 
fralda, fazem curativos nas inserções dos cateteres (Diário de campo – contexto 
de admissão). 

 
“Na admissão do paciente, a gente faz uma análise geral dos cuidados que ele 
necessita: a higiene oral, a íntima, se tem alguma escara ou hiperemia pelo 
corpo; aí, então, a gente começa os cuidados: mudar o decúbito de duas em 
duas horas, estar bem atenta à medicação, respeitar as dosagens; tem que ficar 
bastante atenta, também, com relação à nossa própria higiene” (7e). 
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As falas dos entrevistados retratam a conscientização de manter cuidados 

em relação à integridade da pele, prevenindo a úlcera de pressão no doente 

acamado, de forma a atingir ausência no aparecimento dessa alteração clínica. 

“Acho necessário ter o cuidado com as escaras; verificar se estão sendo feitas as 
mudanças; verificar se os sinais vitais dele estão sendo controlados de acordo 
com as normas e rotinas que a gente tem [...]. Hoje, na UTI, a gente não tem 
índice de escaras, o que é um fato muito importante” (8e). 
 
“Quando o paciente chega, a gente faz um exame físico nele: identifica os 
problemas, verifica se ele tem uma escara, uma lesão. Por exemplo: se o 
paciente tem uma úlcera, o nosso plano é tratá-lo com a mudança de decúbito; a 
gente prioriza bem a mudança de decúbito” (4e).  

 
 

As falas refletem a instabilidade da vida, o risco da morte e os 

profissionais trabalham com a prática da intenção frente às incertezas, convivem 

com o sofrimento. Sendo assim, enfrentam: 

 
 
“[...] os pacientes têm sido menos tocados, principalmente, os que estão na UTI, 
[...] que ninguém pega na mão deles, ninguém conversa com eles; por pior que o 
paciente esteja, naquela fase de não vai investir mais, que pára, paro, mas ele 
está sentindo, sofrendo. Eu olho muito esse lado. Muitas vezes você quer 
conversar com ele, quer fazer algo mais, mas não consegue, porque você tem 
outras coisas mais importantes para fazer e, então, não sobra tempo. Entendeu”? 
(9e). 
 
 “Você sai de casa contente, mas, quando chega aqui, você fica meio triste, 
desanimado, porque você só vê coisa ruim. É você vê de tudo [...] é 89 anos, é 
atropelado, é quebrou o braço, é quebrou a perna, tem TCE, é tudo. Você vê um 
jovem que hoje está conversando e, no outro dia, foi a óbito; e a vovozinha, ou o 
vovozinho, continua ali. São coisas da vida, que competem a Deus e não a nós” 
(9e). 
 
 
 

Tal prática deixa o auxiliar de enfermagem na linha de frente do cuidado, 

no entanto, a fala de um enfermeiro nos chamou a atenção:  
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“Outro dia, estávamos com falta de funcionários. Então, eu fui ser auxiliar de 
enfermagem, e eu tive que assumir o leito. O mais incrível foi que eu consegui 
ficar com os dois pacientes; um deles estava meio sonolento no começo da noite, 
mas, com a conversa, com a mudança de decúbito que eu fiz, e com as várias 
aspirações que eu consegui realizar, de manhã ele estava sentado, conversando, 
com melhora do nível de consciência. Muito bem! Até brinquei: fui eu! Acho que é 
isso, a gente conseguiu dar um bom cuidado, e tive o retorno no dia seguinte” 
(8e).  

 

Segundo os depoimentos e observações, no que se refere à prática da 

equipe de enfermagem, existe uma valorização da higienização do corpo e 

padronização da vestimenta. Essa idéia está associada ao fato de esse 

procedimento ser um dos primeiros cuidados que o doente recebe ao chegar à 

terapia intensiva e antecede a avaliação do médico e da enfermeira frente à 

instabilidade clínica que motivou a internação, podendo ocorrer simultaneamente à 

terapêutica medicamentosa.   

A higienização do corpo compreende o banho no leito realizado 

geralmente por duas auxiliares de enfermagem. Nas observações dessa prática, os 

doentes foram considerados dependentes totais dos cuidados de enfermagem. A 

padronização da vestimenta inclui desde os lençóis em forma de fraldas e protetor 

de seios, que são as “roupas” dos doentes, até a confecção de curativos dos 

cateteres, incisões, a fixação de cânulas e de sondas.  

Por sua vez, essa forma de conceber o cuidado também faz parte de um 

contexto social mais amplo, ou seja, no senso comum o doente internado na terapia 

intensiva está em fase final da vida e acredita-se que a pessoa deve estar “limpa” 

para morrer, ou então pela crença de que os profissionais do ensino superior não 

cuidam do doente antes de ser higienizado.  
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Sabemos que a higienização do doente esta atrelada à gênese da 

enfermagem moderna, que ocorre na metade do século XIX, por meio do trabalho de 

Florence Nightingale. Nessa época, acreditava-se que a manutenção do vigor do 

paciente levava à cura. Assim, empregava-se um meticuloso cuidado quanto à 

limpeza do ambiente e pessoal, instituindo nos hospitais a terapêutica do ar fresco, 

boa iluminação, calor adequado, boa nutrição e repouso, de modo a organizar o 

ambiente terapêutico. 

Essa prática da higienização corporal se associa à compreensão do 

adoecimento decorrente do desequilíbrio humoral, introduzido por Hipócrates. A 

idéia é de que o corpo, por meio dos seus orifícios, elimina as impurezas 

desencadeadas pelo seu mau funcionamento. Tal crença se mantém no imaginário 

da população, frente à importância da dissimulação dos odores corporais (LIMA, 

1995/1996). 

 
O corpo segue um ritmo biológico, é regulado naturalmente. Em seu 
interior, um contínuo processo de decomposição de matérias orgânicas se 
desenrola diariamente em decorrência da ação de enzimas microbianas, 
resultando na formação de inúmeras substâncias. As que não são 
absorvidas pelo organismo sofrem ação bacteriana, se degradam e se 
transformam em escórias que têm, necessariamente, que ser eliminadas. 
Pelos orifícios do corpo tanto emanam os maus odores decorrentes desse 
processo, quanto são expelidos os seus resíduos (LIMA, 1995/1996, p. 80). 

 
 
 

Essa autora acrescenta que as atitudes culturais referentes às 

eliminações e exalações modificaram-se ao longo do tempo e no espaço, e que a 

difusão maciça de regras de higiene corporal e coletiva, decorrentes dos perigos de 

contaminação do espaço urbano, sugere a estima pela boa saúde, adquirida por 



 166 

6. Olhando para a atuação profissional do enfermeiro na terapia intensiva, a guisa de conclusão  

                                                                                                        
 

meio da higienização dos indivíduos, das moradias e das cidades.  Ou seja, 

culturalmente, a higienização se associa à saúde.  

Tal procedimento pode, também, estar associado à intenção de 

uniformizar a aparência pessoal do doente, sinalizando um momento em que a 

subjetividade do doente ficará para um segundo plano. Todavia, Lima (1995/1996) 

nos ensina que “[...] corpo individual enquanto sistema de comunicação possui uma 

linguagem, um código e veicula mensagem para as esferas mais ampla do corpo 

social [...]” (LIMA, 1995/1996, p. 79-80). 

 Essa compreensão do corpo pressupõe apropriar-se das ciências das 

humanidades, ou das tecnologias leves, como Merhy et al. (1997) classificam a 

categoria de tecnologia do trabalho em saúde, que diz respeito à competência para 

lidar com os aspectos relacionais que envolvem as ações de cuidado. Por essa 

ótica, os profissionais de saúde devem se utilizar de uma escuta atenta para 

apreender as percepções, os sentimentos e os desejos do doente, expressos por 

meio do corpo, de tal forma que essa ação possa ser mais um instrumento para 

identificar as necessidades do doente.  

 Ações de cuidado referentes à higienização corporal e padronização da 

vestimenta possibilitam compreender a dificuldade de esses profissionais em 

articular ações de saúde, uma vez que esta prática acontece como rotina, sem 

considerar as singularidades do doente. Por outro lado, as ações de higiene corporal 

observadas retratam a forma como o cuidado em saúde é concebido pelos 

profissionais da UTI. 
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Provavelmente, a ênfase na higienização corporal possibilita manter a 

pele íntegra e prevenir úlcera de pressão. Tal fato pode ser observado pela ausência 

dessas iatrogenia nesse cenário de atenção crítica à vida e isso representa a 

apropriação e aceitação dessa ação de cuidado por todos da equipe de saúde. 

Nesse caso, todos demonstram compromisso e responsabilidade ao evitar danos 

aos doentes totalmente dependentes dos cuidados da equipe de saúde, produzindo 

um forte impacto na qualidade do cuidado. Tal empenho retrata a positividade de 

interação para esse grupo de trabalhadores, assim como a articulação de ações em 

torno de uma meta bem construída. 

Esses profissionais também vivenciam situações complexas que 

envolvem o trabalho na terapia intensiva, que requerem pluralidade de saberes para 

lidar com a singularidade da pessoa doente e do trabalhador. Mishima (2003) afirma 

que, no trabalho em saúde, se torna essencial considerar a dimensão subjetiva tanto 

do paciente quanto do trabalhador. Pois, na ação de cuidar instala-se uma relação 

de troca, entre trabalhador e doente, um espaço de acertos e contradições, de forma 

explícita e implícita, e que expressa as opções ético-morais dos indivíduos, no 

trabalho e na vida.  

Em vista disso, o enfermeiro deve instituir ações de promoção da saúde 

tanto para o trabalhador quanto para o doente na perspectiva de auxiliar no 

enfrentamento do processo de hospitalização nesse cenário, o qual se configura, 

para o doente, em um ambiente estranho, hostil, que o destitui de todo papel social e 

para o trabalhador, em um ambiente impregnado de sofrimento. Tais ações passa 

pela necessidade de considerar tanto do trabalhador quanto o doente como sujeitos 
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do processo, com capacidade de negociar seus desejos diante da exigência que sua 

instabilidade clínica requer. 

Outro aspecto observado na atuação da equipe de enfermagem consiste 

na forma como o enfermeiro tem organizado sua prática na terapia intensiva. O 

enfermeiro assistencial fica responsável por 06 leitos, e suas atividades consistem 

em orientar e supervisionar os auxiliares de enfermagem quanto aos cuidados de 

enfermagem, verificar e testar o funcionamento dos equipamentos, controlar os 

materiais de emergência e o estoque de medicação, realizar a sistematização da 

assistência de enfermagem e ministrar os cuidados de maior complexidade, 

principalmente aos pacientes com instabilidade hemodinâmica. Ele ainda participa 

da visita clínica, admite e transfere paciente e auxilia nos procedimentos médicos. É 

também co-responsável pelas atividades gerenciais promovidas pela chefia de 

serviço de enfermagem do HCI. 

Nessa lógica, a ação do enfermeiro, no cuidado direto ao doente, consiste 

em realizar procedimentos pontuais, tais como administrar medicação, fazem coleta 

de material para exame laboratorial, fazer controle dos parâmetros vitais, num 

movimento de ajudar o auxiliar de enfermagem frente à grande demanda de cuidado 

que os doentes críticos requerem. 

 Podemos identificar, na fala do enfermeiro do plantão noturno, que, ao 

assumir o cuidado direto do paciente crítico, sua assistência promoveu impacto 

positivo para a recuperação do doente. Outro aspecto dessa fala consiste no prazer 

expresso pelo enfermeiro ao assegurar um atendimento de qualidade. Tal situação 

traz pistas acerca do papel do enfermeiro, que tanto trabalha, mas que, mesmo 
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assim, carece de reconhecimento social. Geralmente o doente não sabe nem 

mesmo identificá-lo pelo nome.  

Frente às especificidades do cuidado dos doentes críticos, tanto os 

gestores como os próprios enfermeiros deveriam re-pensar a inserção desse 

trabalhador na organização do trabalho na terapia intensiva, de forma que o auxiliar 

de enfermagem assumisse o papel de auxiliar o enfermeiro no cuidado direto ao 

doente crítico.   

Nessa lógica, espera-se uma inovação na atuação do enfermeiro e isso 

requer mudanças em nosso modo de pensar e fazer saúde. Devemos nos apropriar 

das ciências biomédicas, mas também das tecnologias leves, ou seja, tecnologias 

implicadas no ato das interações subjetivas e na execução dos cuidados em saúde, 

a fim de desenvolver uma dimensão dialógica no encontro com o doente e o 

trabalhador, com interesse autêntico em ouvir o outro (AYRES, 2003/2004).  

Para Habermas (1994, p. 108) a fala representa uma reflexão crítica, uma 

discussão livre e sem coerção. Trata-se de elemento significativo para desenvolver a 

consciência e a emancipação da pessoa, de forma a elaborar argumentos válidos 

para obter sucesso no momento de negociação que ocorre no cotidiano. Tais 

argumentos devem atingir um consenso, buscar a verdade processual. A partir 

dessa compreensão, a atuação do profissional de saúde deveria buscar a situação 

ideal de fala, “uma situação de discussão absolutamente isenta de coerção e sem 

limites, realizada entre agentes humanos completamente livres e iguais”.  

O diálogo sem coerção externa constitui uma saída para a alienação e 

para a perda da individualidade e também favorece o processo de aquisição de 
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competência interativa, que consiste na capacidade de o indivíduo participar em 

sistemas de ação cada vez mais complexos, nos quais poderá questionar as 

“pretensões de validade” contidas na linguagem institucionalizada por meio da 

argumentação, e buscará o entendimento da validade das normas sociais 

(HABERMAS, 1987). 

Assim, o paradigma da comunicação busca a emancipação na esfera da 

interação no mundo vivido, no mundo cultural. Para Habermas, no espaço do mundo 

vivido, haveria a perspectiva de construção de novas solidariedades a partir do 

sujeito autônomo e competente. Na medida em que essa formação possibilita ao 

indivíduo pensar, agir e se comunicar, isso implicará processos de comunicação que 

questionarão o mundo do sistema técnico-instrumental. 

Concluindo este estudo, salientamos o desafio do trabalho em saúde em 

buscar o comprometimento dos trabalhadores de saúde na perspectiva de articular 

as ações de saúde e estabelecer a interação entre os profissionais com vistas ao 

cuidado integral. Por sua vez, a atuação interprofissional no trabalho em saúde tem 

se constituído em um elemento importante para produção das ações de saúde frente 

à complexidade do processo saúde-doença. No entanto, o atual momento 

contempla, de forma incipiente, a dimensão ético-estética nas práticas de saúde, 

precursoras da interação entre os profissionais. Diante desse contexto, identificamos 

a necessidade de investimentos expressivos e contínuos com vistas ao cuidado 

integral e ao agir comunicativo no cotidiano do trabalho na terapia intensiva. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título da Pesquisa: Atuação interprofissional na terapia intensiva: a integralidade do cuidado 
e o agir comunicativo de Habermas. 
Nome do (a) Pesquisador (a): Sueli Moreira Pirolo. 
Nome do (a) Orientador (a): Profª  Drª  Clarice A. Ferraz. 
1. Natureza da pesquisa: O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade investigar a interdisciplinaridade a partir do cotidiano 
dos profissionais na terapia intensiva. 

2. Participantes da pesquisa: todos os profissionais que atuam na UTI-A serão 
convidados a participar do estudo. 

3. Envolvimento na pesquisa: O (a) Senhor (a) tem liberdade de se recusar a participar e 
ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 
prejuízo para o pesquisado e poderá pedir informações sobre a pesquisa em qualquer 
fase do projeto.  

4. Sobre as entrevistas: a entrevista será realizada individualmente, com agendamento 
prévio e no local de trabalho.  

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais ou 
riscos à sua dignidade. Essa pesquisa obedece aos Critérios da Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos conforme Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 
confidenciais. Somente a pesquisadora e a orientadora terão conhecimento dos dados, 
que serão usados somente nesta pesquisa. 

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a Senhora (Senhor) não terá nenhum benefício 
direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a 
interdisciplinaridade, de forma que o conhecimento que será construído a partir dele 
possa ampliar nossa compreensão sobre esse tema. A pesquisadora se compromete a 
divulgar os resultados obtidos. 

8. Pagamento: a Senhora (Senhor) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 
pesquisa, bem como nada lhe será pago por sua participação. 

 
Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Para tanto solicito o preenchimento dos itens que se seguem: 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
Eu discuti com Sueli Moreira Pirolo sobre a minha decisão em participar deste 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízos. 

Nome do Participante da Pesquisa: ________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa: _____________________________ 
Assinatura do Pesquisador: _______________________________________ 
Telefone da pesquisadora: _______________ 
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APÊNDICE B – Roteiro - guia para observação 
 
I - Admissão 
1. Fluxo a ser seguido na internação 
Como ocorre a negociação? 
Quem se relaciona com os profissionais da UTI para internar o paciente? 
 
2. Interação dos profissionais 
Quais foram os envolvidos para viabilizar a internação? 
Definição do paciente – como foi priorizado? 
Como ocorreu a disponibilidade de leito? 
Como ocorreu a disponibilidade de equipamento? 
 
3. Como elaboram o Plano de cuidados imediatos?  
Quais as condutas estabelecidas? 
Qual foi o enfoque das condutas? 
Como se deu o cuidado na perspectiva da integralidade? 
 
3. O contexto da UTI no momento da admissão 
 
II - Visita clinica 
1. Fluxo da ação 
Quem a coordena? 
Quem informa o caso? 
O que utiliza para informar? 
Qual o enfoque dos dados apresentados pelos profissionais envolvidos? 
Quem prioriza a analise e sobre qual aspecto?  
Como ocorre a tomada de decisão? 
Identifica-se o responsável para realizar a decisão tomada? 
Como se deu o cuidado na perspectiva da integralidade? 
 
 2. Como a visita clinica está inserida na organização do trabalho dos profissionais 
 
3. O contexto da UTI no momento da visita clínica 
 
III - Saída da UTI 
1. Fluxo da ação em situação de alta  
Quais as condições do paciente na alta? 
Como ocorreu a decisão sobre a alta? 
Como ocorreu a interação com a equipe que prosseguirá o caso? 
Como foi o transporte? 
 
2. Fluxo da ação em situação de óbito 
Quem identificou e o que fez? 
Como ocorreu o óbito? 
Quais foram os cuidados realizados com o corpo pós-morte? 
Quais foram as providências realizadas com os familiares e a instituição? Como foram 
cumpridas?  
 
2. O contexto da UTI no momento da alta ou óbito  
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APÊNDICE C – Roteiro - guia para Entrevista 
 
 

1. Identificação profissional 

Sexo: 

Idade:  

Categoria profissional: 

2. Você tem um projeto de cuidado ao atuar na UTI? Fale um pouco sobre sua 

atuação profissional. 

3. Você consegue garantir o seu projeto de cuidado ao longo da internação do 

paciente, em parceria com os demais profissionais? 

4. Você percebe que existe um projeto de cuidado conjunto/de equipe 

multiprofissional para os pacientes da UTI? 

5. Fale sobre as facilidades e dificuldades de garantir um projeto em conjunto de 

integralidade do cuidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética



 192 
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ANEXO B – Agrupamento dos depoimentos e observação de campo segundo as categorias profissionais. 

  Médicos Trechos de observação 

Plano de
cuidado 
individual 

 O projeto está relacionado, em primeiro lugar, ao cuidado do paciente e, em 
segundo lugar, à metodologia do ensino. Então, é uma visita programada, onde um 
interno apresenta o caso e elabora uma hipótese diagnóstica da situação; o R1 diz 
a sua opinião em relação ao caso e o R2 acrescenta com as experiências e o treino 
que teve no primeiro ano. Nós fazemos uma síntese dessas informações e 
propomos novas investigações e uma terapêutica para esse doente. E isso seria à 
beira do leito. Estimulo o interno a realizar perguntas interessantes em relação ao 
caso do paciente. Essas perguntas têm como objetivo procurar as melhores 
respostas possíveis na literatura médica, e, geralmente, são orientadas pelo 
responsável; no caso, eu. A resposta, o interno procura na literatura e nos grandes 
bancos de dados. A gente tenta sempre estimular para que, tanto as perguntas 
como as respostas, sejam baseadas em evidências. Isso se chama programação e 
é a melhor proposta terapêutica, o melhor protocolo de diagnóstico de um 
determinado doente. (10e) 

 

 O paciente quer chamar à atenção e nós temos que valorizar suas queixas, por 
mais banais que sejam. Bem-estar não é só a parte biológica; bem-estar versa sob 
o ponto de vista das preocupações para com os pacientes. Quando entra na UTI, 
como o paciente é acolhido pelos vários elementos, de várias funções? Essa 
integração deve ser uma coisa uniformizada; deveria ser contínua dentro desse 
projeto (1e). 

  

  

Dr. Mauro: - “O que fazer quando a paciente está chocada?” Nenhum dos 
presentes responde a questão, o docente vai compondo os dados clínicos. 

Dr. Mauro: - “A Sra. Janaína recebe noradrenalina e está gelada, o que 
indica uma resistência periférica alta. A paciente não tem doença pulmonar 
crônica, mas a PVC está elevada; então não é volume que precisa. O pulso 
está fino, mas não tem história de hipertensão. Ainda não foi dado o banho, 
mas está gelada. Tem bom débito urinário, mas o liquido intravascular está 
vazando, tendo em vista o edema generalizado. Pode extubar?” Continua: - 
“O abdômen está flácido; então, se tiver dor, o analgésico resolve. Mas está 
chocada”. (Diário de campo – visita clínica – caso Janaína). 

 

Dr. Mauro: - “A gasometria é de pré-óbito, provavelmente antes do suporte 
ventilatório. Raio-X de tórax, com a paciente deitada, fica difícil de avaliar 
congestão pulmonar. Por que tanto diurético? A pressão arterial elevada na 
internação pode ser por estresse e angústia, mas, ao sedar, a pressão 
arterial diminui. Provavelmente, não foi dado volume, devido à Insuficiência 
Cardíaca Congestiva (ICC), pois a paciente faz uso de medicação para ICC. 
Assim mesmo, se mantém chocada; não tem gasometria após o suporte 
ventilatório; quem fez a admissão da doente não pediu nova gasometria. O 
quadro clínico não mudou desde que chegou à UTI. Poderia ter ficado na 
enfermaria”. (Diário de campo – visita clínica - caso Juliana). 

 

O residente da cirurgia relata para a Dr. Mário que o paciente só tem etilismo 
e tabagismo como doença de base, mas no prontuário está registrado que 
também é hipertenso em uso de medicação diária. (Diário de campo – 
situação de admissão) 
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Plano de
cuidado no 
coletivo 

 Nós conseguimos fazer alguns protocolos de forma conjunta, especialmente os 
relacionados à infecção hospitalar; alguns cuidados, também em conjunto, em 
relação à ventilação mecânica; uns protocolos de controle metabólico dos pacientes 
como, por exemplo, o controle da insulina dos doentes com descompensação hipo 
e hiperglicêmica. Outro protocolo que é muito interessante é o de sedação do 
paciente que está submetido à ventilação mecânica. Esse protocolo nós temos em 
conjunto com a enfermagem. Nós conseguimos fazer com que existam alguns 
critérios, alguns protocolos, usando a mesma escala de sedação: elas colocam na 
folha de controle o grau de sedação e alertam a gente quando o doente está pouco 
ou muito sedado. Isso resulta em um beneficio muito grande, tanto para o doente 
quanto para a instituição; em relação a diminuir gastos e a diminuir o desconforto 
do paciente com uma sedação mais superficial. (10e) 

 

 Eu procuro sempre mostrar este lado de respeito terapêutico aos outros colegas, 
mas com embasamento – o porquê disso, o porquê daquilo -. São questionamentos 
que mostram até que ponto a gente pode ter pensamento um pouco contrário ou 
diferente, e quais são os outros componentes desse conjunto de parceiros que têm 
essas mesmas atitudes. O profissional deve saber reconhecer o lado positivo e o 
lado negativo que pode, eventualmente, trazer prejuízo na sua atuação; deve se 
empenhar para entender seus próprios erros porque, senão, fica mais difícil 
escapar das desavenças. No ambiente de trabalho, cada elemento tem seu jeito 
próprio de desempenhar sua função; então, não tem como fazer uma mudança 
estratégica de ser; não tem como chamar a atenção por um relacionamento mais 
distanciado ou pela falta de comunicação. Isso não significa que versa uma 
tradução de menos empatia, mas o que fica evidente é esse deslocamento que 
determinados profissionais fazem, e que às vezes atrapalha (1e).  

Médica da CCIH:  “Por que está prescrito esse antibiótico no pós-operatório? 

Dr. Marco: “A equipe da vascular tinha a intenção de realizar um enxerto 
femuro-poplíteo e por isso iniciou com o antibiótico”. 

 Médica da CCIH: “Sugiro que converse com a equipe da vascular para 
conferir a necessidade do antibiótico, porque deveria seguir o protocolo para 
embolectomia”. A Dr. Marco faz gesto afirmativo e continua relatando outros 
dados clínicos. (Diário de campo – visita clínica- caso Julieta). 

 

O Dr. Marco, ao realizar avaliação clínica, observa que a Sra. Juliana 
apresenta-se hipotensa e taquicárdica e chama a Enfermeira Marli para fazer 
um Eletro Cardiograma (ECG) que, realizado, identificou fibrilação atrial. 

Dr. Marco: - “Faça amildarona por infusão em bolo18”. 

A Enfermeira Marli realiza prontamente a medicação, mas a Sra. Juliana não 
apresentou melhora na taquicardia. O doutorando Murilo, o Dr. Mário e a 
Enfermeira Maria aproximaram-se do leito, numa postura silenciosa. 

Dr. Mário: - “Nesse caso é melhor realizar a cardioversão”. 

Realizam a cardioversão seguido de um ECG, no entanto Dr. Mário faz 
ausculta cardíaca e a Enfermeira Maria avalia a pupila. Identificam 
freqüência cardíaca ausente, midriase e pressão arterial inaudível. Dr. Marco 
confirma a hora da morte com a Enfermeira Maria, após ter avaliado 
ausência de reflexo óculo-cefálico, córneo palpebral. Todos se afastam do 
leito sem comentários. A Enfermeira Maria fecha a cortina e começa a retirar 
os cateteres inseridos na Sra. Juliana. (Diário de campo – situação de óbito - 

                                                 
18 Infusão em bolo: Processo de infusão intravenosa de um medicamento em dose elevada em um curto período de tempo.  

                                                                                                     
 



 196

 

Como a tecnologia tem avançado muito, dentro da terapia intensiva a gente vai ter 
que estar à busca de novos fatos de acompanhamento tecnológico, tentando 
sempre a melhoria da qualidade do próprio paciente que está sendo cuidado. Como 
existe uma integração muito grande de outras disciplinas, fazendo parte do suporte 
terapêutico a gente nota que todo dia está aprendendo um pouco mais do que é a 
vida. Não é somente o saber, o cuidar, mas o cuidar do ser humano; devemos ter 
uma visão ampliada, além do aspecto mecânico, da tecnologia ou da terapêutica 
química de uma melhoria do paciente, que tem seu risco de vida (1e).  

 

caso Juliana).  

 

Um comunicado interno está afixado na parede, há 04 dias, solicitando leito 
para uma cirurgia. No dia previsto para a cirurgia, a equipe cirúrgica não 
entrou em contato com os médicos da UTI-A para confirmar a disponibilidade 
de leito. Na UTI-A ninguém conversou sobre esta solicitação afixada em 
frente ao telefone. No fim da tarde a Enfermeira Mara, do Centro Cirúrgico 
(CC), telefona para a UTI-A, pedindo uma cama, mas ninguém sabia da 
vinda do paciente. Como havia leito vago, este foi disponibilizado para a 
equipe de cabeça e pescoço. (Diário de campo – contexto de admissão). 

Relação 
profissional
-
profissional 

A visita clínica é uma tentativa que estamos fazendo nos últimos anos, 
especialmente quando alguns profissionais das áreas de nutrição e fisioterapia 
começaram a freqüentar a nossa unidade. Até um tempo atrás nós não tínhamos 
esse esquema porque os profissionais, além do médico, não passavam visita na 
UTI; nem a enfermeira. Atualmente, nós temos sempre a enfermeira responsável 
pelos leitos, a qual passa a visita com a gente. Nós também conseguimos que as 
fisioterapeutas e, em algumas ocasiões, a nutricionista passem essa visita conjunta. 
Isso garante um projeto um pouco mais amplo de cuidados, utilizando a experiência 
de outros profissionais da saúde (10e).  

 

Essa é uma dificuldade que nós observamos no início, mas que, de alguns anos 
para cá, melhorou muito. Não existia muita visita conjunta e o serviço de 
enfermagem praticamente funcionava isolado do grupo médico. Isso melhorou 
muito (10e).  

 

Ninguém é dono da verdade, podemos cometer erros, porém esses erros devem 
ser mínimos. Toda a equipe, de forma uniformizada, deve reconhecer os erros. Isso 
é muito mais importante do que ficar numa dimensão de gabar pela qualidade (1e)  

Dr. Marcelo da hematologia vem pessoalmente a UTI-A pedir uma vaga para 
uma paciente que está em estado grave na enfermaria e relata o quadro 
clínico e alguns resultados laboratoriais. O Dr. Mário libera o leito disponível 
para essa solicitação de admissão.  

Dr. Marcelo: “A paciente não sai... não tem reserva orgânica...”. Devido ao 
quadro clínico, a paciente não tem chance de viver (Diário de campo – 
situação de admissão - caso Julia). 

 

Dr. Mário avisa à Enfermeira Marli sobre a vinda da paciente para a UTI, o 
que ocorrerá após as 19 horas, porque esta irá primeiro para o Centro 
Cirúrgico. 

Enfermeira Marli: - “A paciente tem alguma doença de base?”. 

Dr. Mário: - “Não sei”. (Diário de campo - situação de admissão – caso 
Janaína). 

 

No momento de começar a visita clínica da manhã, estão presentes Dr. 
Mauricio, doutorando Murilo, Dr. Marco e Enfermeira Marli. O Dr. Marco é 
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Preocupo-me com o fato de ficar muito difícil dizer palavras duras, chamar a 
atenção de alguém, quando se tem uma convivência de muitos anos dentro do 
serviço. Criticar se torna mais difícil do que elogiar; esse é um dos pontos frágeis do 
dia-a-dia. Quero expandir a visão para enxergar as falhas que, eventualmente, 
devem ser corrigidas; a gente tem que ser unido, num ambiente que seja apenas 
um. Qual é a sua visão? Qual a visão dos outros profissionais? (1e). 

 

Ninguém é eterno dentro do serviço; vai ter colocações de novos elementos... a 
verdade se modifica; então, nós estamos em constante movimentação. Certo grau 
de relaxamento, sob o ponto de vista do convívio, faz com que a pessoa se solte 
mais, desempenhando sua função com alegria. Agora, o limite. Extrapolar alegria 
no momento em que o paciente está crítico, no horário de visita... A gente nota que, 
em certos momentos, alguns extrapolam. Até que ponto a alegria no ambiente é 
boa ou é ruim? Não sei se deu para entender... As pessoas que adentram na UTI, 
principalmente os familiares, com que olhos vão ver o cenário, onde tem alguém de 
sua família em estado muito grave, e tem o pessoal da enfermagem dando risada, 
contando piada? A pessoa que está nesse ambiente tem que saber enxergar seu 
limite, tem que saber respeitar o horário de visita; mas, muitas vezes acaba 
extrapolando; aí vira bagunça. E parece que isso é continuadamente, 24 horas por 
dia. Qual seria a imagem desses elementos perante os familiares dos pacientes? 
Tudo isso me preocupa. Qual é a imagem passada pelo servidor? Por outro lado, 
esse relaxamento é muito importante emocionalmente para os elementos de 
trabalham ali, porque ficar continuadamente dentro do serviço não é fácil. Qual é a 
visão dos outros elementos que trabalham no hospital? Quais seriam as suas 
opiniões? Se chamasse à atenção desses servidores, até que ponto você estaria 
sendo grosseiro, mal-educado, repreensivo dentro do ambiente de trabalho? Então, 
fazer barulho ou fazer um ambiente mais alegre, saber sua postura dentro do 
ambiente de trabalho, é uma coisa pertinente a cada um (1e).  

 

O grande problema é o compromisso desses profissionais que, muitas vezes, não é 

chamado para atender, ao telefone, alguém do PS que está solicitando leito. 

Dr. Marco: - “Diz que estou ocupado. Peça para esperar. Depois eu 
telefono”. 

Dr. Mauricio: - “Dá logo o leito, tem leito vago”. 

Dr. Marco: - “Não pode ser tão fácil conseguir o leito”.  

Dr. Mauricio: - “Não vou comentar sua atitude. É preciso rodar os leitos. 
Temos obrigação de atender os pacientes do SUS”. (Diário de campo – 
contexto de admissão). 

 

Dr. Mauro: - “O Intracath do lado esquerdo, com tudo isso de fora (mostra a 
posição do intracath), deve estar com 03 dedos faltando para posicionar-se 
centralmente”. Pede para conferir a posição do intracath no Raio-X de tórax.  

Dr. Mauro: - “Sua posição não está central. Assim, os dados da pressão 
venosa central (PVC) não são reais. A inserção do intracath do lado 
esquerdo depende do biótipo da paciente, que determinará a distância entre 
o local da inserção do cateter até a junção da veia cava ou dentro do átrio 
direito”.  Ninguém comenta esta observação. Vamos ver se a plantonista 
médica da noite foi bondosa ou maldosa?” Confere a medicação prescrita.  

Dr. Mauro - “Foi maldosa, pois numa cirurgia desse porte não tem prescrito 
nenhum analgésico. Isso é um ‘pecado capital’. O fator mecânico da 
ventilação também favorece a presença de dor abdominal”. (Diário de campo 
– situação de visita clínica - caso Janaína). 

 

Dr. Marco: - “A equipe da cirurgia orientou entrar com dieta”. 

Dr. Mauro: - “Não entre com a alimentação; não dê ouvidos para o cirurgião”. 

Dr. Mauro confere o balanço hídrico por estar positivo, orienta para diminuir 
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totalmente seguro. Os fisioterapeutas, por problemas de trabalho, ou pelo fato de 
serem de outras universidades e estarem fazendo estágio na unidade, possuem um 
grau de responsabilidade parcial com os doentes. Quanto ao serviço de nutrição, eu 
acredito que, pelo fato de o número de profissionais ser insuficiente para o número 
de leitos, é que não tem sido mantida a presença das nutricionistas nas visitas. 
Quanto à enfermeira, nós temos uma que faz visitas com o grupo e ela sempre é 
questionada em relação aos protocolos de cuidados que nós temos na UTI... (10e). 

 

Muitas vezes, as propostas que são feitas pela equipe médica são de difícil 
execução para a enfermagem. Talvez seja pela dificuldade que a enfermagem tem 
de fazer pesquisas; a enfermagem possui uma dificuldade maior do que os médicos 
para procurar informações, para manter-se atualizada. Talvez isso seja por falta de 
estímulo. O que nós observamos nos últimos anos é que houve uma proposta muito 
boa, em relação à profundidade da pesquisa, pelo serviço de enfermagem; a equipe 
passou a procurar novas informações, ler revistas internacionais, e nós pudemos 
observar uma boa melhora; isso é muito útil para começarmos a propor alguma 
coisa em conjunto. Facilidade eu acredito que não existe nunca. Mas, dificuldades 
para garantir este projeto de integralidade do cuidado, eu acho que sempre vão 
existir. Por enquanto, estamos só na tentativa e eu acredito que, com o passar do 
tempo, nós observaremos resultados mais positivos, pois cada um vai se 
conscientizando que o projeto de cuidados é em conjunto, é dever de todos (10e).  

 

Eu acho que existe uma necessidade de relacionamento entre o grupo todo. Porém, 
uma maior convivência entre o grupo tem seu lado bom, mas também tem seu lado 
ruim, pois, quanto mais íntimo a gente fica das pessoas, as repreensões vão 
ficando diferentes e as dificuldades aumentam. Você tem um momento de 
comando. Até que ponto esse comando tem seu valor? Você pode extrapolar por 
causa da eficiência do serviço ou pela convivência, como família, com os 
integrantes de várias modalidades de disciplinas (1e).  

soro de manutenção e substituir a bolsa de colostomia pela bolsa de karaya, 
para melhorar a lesão ao redor do dreno. (Diário de campo – situação de 
visita clínica).  

 

Dr. Marco: - “Dr. Mauro orientou para extubar a paciente”. 

Dr. Milton: - “Se a paciente precisa de droga vasoativa, não adianta tirar do 
suporte ventilatório. Primeiro retira as drogas”. Pede para ver a gasometria. 

Dr. Milton: - “A paciente tem uma acidose metabólica importante e 
persistente e precisa aumentar as drogas para melhorar a função renal. É 
um quadro difícil”.  

Dr. Marco modifica a modalidade ventilatória no aparelho de ventilação. 
(Diário de campo – situação de visita clínica) 

 

A auxiliar de enfermagem Mirna está colocando ataduras nos pulsos da 
paciente para restringi-la. 

Dr. Mauro: - “Por que restringir, se a paciente está chocada?”. 

 Nisso levanta o braço da paciente que, solto no ar, cai rapidamente. A 
auxiliar de enfermagem pára de restringir, mas não tira as ataduras e se 
afasta sem conversar. No final da visita clínica, todos saem da beira do leito, 
deixando a grade rebaixada e a Sra. Juliana é deixada na posição horizontal. 
Prancheta da prescrição, travesseiro e bolsa de água ficam em cima das 
pernas da Sra. Juliana (Diário de campo – situação de visita clínica).  

 

Relação 
profissional
-paciente 

Devemos ter um relacionamento humano. Antes de tudo, o paciente tem um nome. 
Devemos identificá-lo pelo seu nome, não pelo leito, nem por um número, muito 
menos por tia, avó, etc. Esses nomes podem ser visto até como uma ofensa, pois 

Dr. Marcos: “A Sra. Janaína está fazendo aniversário hoje. Precisamos 
cantar parabéns para ela”. Ninguém apoiou a idéia. Os demais continuaram 
conversando sobre os parâmetros clínicos do Sra. Janaína. O Dr. Marcos se 
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nem sempre a idade condiz com a fisionomia da pessoa. (1e).  

 

A tensão gerada dentro do serviço está muito ligada à questão da vida e da morte. 
Ninguém quer que um paciente morra no seu horário de serviço, pois é um 
momento em que o funcionário precisa estar bem controlado psíquica e 
emocionalmente. É fácil identificar quem não tem condições de lidar com isso. Qual 
seria o cenário ideal? Se você trabalha na UTI, você tem um ambiente carregado, 
12 horas de assistência de enfermagem; o contexto do ambiente é bastante 
sacrificante, em termos de produtividade (1e). 

 

:  

afasta e conversa paralelamente com Dr. Mário sobre a cirurgia (Diário de 
campo – visita clínica - caso Janaína). 

O plantonista médico assina a alta do Sr. José, mas não fala para ele. 
Aguarda arrumar o leito na enfermaria. Quando o plantonista ficou sabendo 
que tinha leito disponível, falou com o paciente sobre a alta, e o mesmo 
agradeceu o tratamento recebido. (Diário de campo – situação de alta – caso 
José). 

Dr. Mauro: - “Vocês conseguem interpretar a gasometria? Ela está 
adequada, mas a paciente está “lavando19” oxigênio; assim, o volume 
corrente está exagerado”. Volta-se para a paciente: “bom dia! Quanto pesa? 
Mais de 50 kg? Menos de 60 kg?“ Por gestos a paciente vai respondendo 
afirmativamente ou negativamente às questões. 

Dr. Mauro: - “Provavelmente tem 55 kg. Assim, não precisa dessa 
quantidade de volume corrente apresentada no aparelho de suporte 
ventilatório. Para definir o volume corrente no idoso, a relação não pode ser 
10 ml de volume corrente por kg de peso. Viram como é possível obter a 
história clínica com a paciente intubada?” (Diário de campo – situação de 
visita clínica - caso Janaína).  

 

 

 Equipe de enfermagem Trechos de observação 

Plano de
cuidado 
individual 

 Quando recebemos o paciente, nossa preocupação deve envolvê-lo globalmente, 
vendo a questão da família, de onde ele veio, e, dependendo da situação que ele se 
encontra, a nossa atuação é no sentido de tentar deixá-lo o mais estável possível. 
Acho necessário, dentro da integridade da pele, ter o cuidado com as escaras; 
verificar se estão sendo feitas as mudanças; verificar se os sinais vitais dele estão 

Em todas as observações referentes à admissão de um doente, após o 
termino da passagem do quadro clínico, duas auxiliares de enfermagem 
realizam os cuidados de higiene corporal, trocam o cadarço da cânula de 
intubação, colocam fralda, fazem curativos nas inserções dos cateteres. 
Enquanto realizam esses cuidados, duas ou mais auxiliares de 

                                                 
19 “Lavando oxigênio” termo do senso comum que significa entrada e saída de oxigênio não aproveitado pelo organismo. 
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sendo controlados de acordo com as normas e rotinas que a gente tem... Se eu 
conseguir deixá-lo estável, aplicando todos os cuidados que seriam empregados na 
rotina da UTI, e garantindo a prescrição, eu consigo fazer com que ele tenha uma boa 
recuperação (8e).  

Na admissão do paciente, a gente faz uma análise geral dos cuidados que ele 
necessita: a higiene oral, a íntima, se tem alguma escara ou hiperemia pelo corpo; aí, 
então, a gente começa os cuidados: mudar o decúbito de duas em duas horas, estar 
bem atenta à medicação, respeitar as dosagens; tem que ficar bastante atenta, 
também, com relação à nossa própria higiene; temos que estar sempre lavando as 
mãos (7e). 

O cuidado é tudo: é o físico, a higiene, a medicação; é um trabalho muito amplo. 
Quando o paciente chega, a primeira coisa a ser feita é o monitoramento, verificando 
os sinais vitais. Estando tudo normal, entramos com a medicação que o médico já 
prescreveu. Está tudo certo, o médico já fez a sua parte? Então a gente entra com os 
cuidados de higiene: corta as unhas, faz a barba, faz higiene oral, faz os raios-X, 
enfim, fazemos tudo que for preciso. Primeiro, observamos a medicação e, depois, 
vamos para os cuidados, sempre pensando em fazer o melhor e nos colocando no 
lugar do paciente. Desde quando o paciente chega, até a hora em que ele vai 
embora, a gente fica ali olhando a evolução; a gente sabe se hoje ele está com mais 
ou com menos secreção (5e) 

Quando o paciente chega, a gente faz um exame físico nele: identifica os problemas, 
verifica se ele tem uma escara, uma lesão; a gente faz uma anotação do que mais 
chamou à atenção nele e, a partir daí, a gente faz um plano. Por exemplo: se o 
paciente tem uma úlcera, o nosso plano é tratá-lo com a mudança de decúbito; a 
gente prioriza bem a mudança de decúbito. Tanto esse plano geral quanto o plano 
específico, é feito pelo enfermeiro, juntamente com o auxiliar de enfermagem, através 
do diagnóstico e da prescrição de enfermagem. (4e) 

 

 Outro dia, estávamos com falta de funcionários. Então, eu fui ser auxiliar de 

enfermagem se aproximam do leito, ficam observando a realização desses 
procedimentos, conversam sobre assuntos diversos, de ordem familiar e 
pessoal, mas não incluem o paciente na conversa. As cortinas estão 
sempre fechadas (Diário de campo – contexto de admissão). 

 

A Auxiliar de enfermagem realiza o banho, apesar da recomendação do 
residente da anestesia sobre a necessidade de aquecer o paciente. 
Durante o banho, um copo descartável é utilizado para jogar água sobre o 
corpo do paciente. A Enfermeira Maria se aproxima do leito para medicá-lo 
e não faz nenhum comentário sobre a higiene. Duas auxiliares de 
enfermagem se aproximam e ficam olhando o procedimento; a auxiliar de 
limpeza também se aproxima e ficam conversando assuntos diversos. 
Hoje, a temperatura ambiente da UTI está em 21ºC. A temperatura do 
paciente registrada na folha de controle indica 36, 5ºC, mas o oxímetro20 
não consegue fazer a leitura da saturação de oxigênio. Após o banho, foi 
colocado um aquecedor de ambiente ao lado do leito (Diário de campo – 
situação de admissão – caso Jardel). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
20 Oxímetro: equipamento digital não invasivo para monitoração continua capilar da saturação de oxigênio pela hemoglobina. 
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enfermagem, porque não tinha; e eu tive que assumir o leito. O mais incrível foi que 
eu consegui ficar com os dois pacientes; um deles estava meio sonolento no começo 
da noite, mas, com a conversa, com a mudança de decúbito que eu fiz, e com as 
várias aspirações que eu consegui realizar, de manhã ele estava sentado, 
conversando, com melhora do nível de consciência. Muito bem! Até brinquei: fui eu! 
Acho que é isso, a gente conseguiu dar um bom cuidado, e tive o retorno no dia 
seguinte (Enfermeira 08).  

Plano de
cuidado 
coletivo 

 Trabalho integral é eu cuidar do doente por inteiro; não é um fazer o remédio e o outro 
dar o banho; eu faço tudo com o meu doente: eu me responsabilizo por dar a comida, 
levar para os raios-X, levar para tomografia, transferi-lo, medicá-lo... é cuidar do 
cliente com qualidade e com segurança, visando que ele saia daqui bem melhor do 
que quando ele entrou. Como é isso? É fazer com que as pessoas que trabalham 
comigo, que estão subordinadas a mim, trabalhem em junto com a equipe, pensando 
nesta qualidade e nesta segurança (6e). 
 
Sim, consigo. Quando eu estou numa UTI, apenas com determinado paciente, por 
exemplo, eu determino que tal coisa seja ou não a priore. Quando estou com dez, eu 
consigo fazer uma avaliação, hoje, e falar assim: com aquele ali eu preciso ficar mais 
atenta. Aí o médico também faz a sua observação, dá mais atenção, fica mais 
centrado naquele paciente; e a gente consegue, em parceria com os auxiliares, com 
os médicos e com os outros, garantir que esse cuidado seja efetivo para esse 
paciente. É lógico que, se os dez precisarem, os dez serão priorizados (8e). 

 

Eu consigo, mas isto é uma coisa gradativa; é algo que a gente tem que ir 
conquistando e pensando que a pessoa também se preocupa com isto. A gente tem 
algumas dificuldades com enfermeiros e com médicos, principalmente com 
enfermeiros, que não possuem a rotina de trabalhar na UTI, pois eles não têm essa 
visão da questão de segurança e de qualidade. Temos em mente o bem estar do 
cliente, da família, da equipe, da instituição num contexto geral e, muitas vezes, a 
gente encontra profissionais que ainda não fazem esta parceria. Por isso a gente tem 
dificuldades. Quando digo profissionais, não me refiro só aos da enfermagem, mas 
também aos profissionais da fisioterapia, da nutrição, da equipe médica, acadêmicos 

Dr. Mário pede à Enfermeira Maria para montar o ventilador mecânico no 
leito que irá receber a paciente, Sra. Júlia. Enfermeira Maria monta, testa o 
aparelho, e pede para o Dr. Mário confirmar o teste (Diário de campo – 
situação de admissão). 

 
Dr. Marco relata o caso clínico do Sr. Jorge: iniciando pelo nome do 
paciente informa que o mesmo teve um episódio de dor intensa, sendo 
medicado com tramal e dipirona de horário, e foi feito teste de Tobim21. 
Como teve boa resposta, foi deixado em ventilação espontânea. Diz que o 
hipotensor endovenoso foi retirado à noite e que manteve a pressão 
arterial estável. 

Dr. Mauro: - “O paciente é hipertenso?” 

Dr. Marco: - “O paciente não tem hipertensão como doença de base”. 

No entanto, está descrito no prontuário que o paciente é hipertenso e faz 
uso de medicação hipotensora diariamente. Nisso, a auxiliar de 
enfermagem Marina chama o Dr. Marco para ver uma alteração na 
paciente ao lado. O Dr. Milton pergunta para a Enfermeira Maria: 

Dr. Milton: - “A cirurgia mexeu com a língua?” 

Enfermeira Maria: - “Não sei, mas acho que não mexeu”. 

Doutorando Murilo: - “Foi retirado um pedaço da língua”. No entanto, a 

                                                 
21 Teste de Tobin: método prático, eficiente e não-invasivo para obtenção de indicador da previsão do sucesso ou insucesso no desmame do ventilador mecânico. 
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que a gente tem aqui, plantonistas... pessoas que às vezes não têm esse senso de 
preocupação. Porque estamos aqui para atender o cliente da melhor forma possível, 
ou seja, com qualidade (6e). 

 

Quando chega o final de semana, as coisas se tornam um pouco diferentes; uma 
coisa que a gente planejou, às vezes se perde, pelo fato de ficar só um enfermeiro 
nas duas UTIs, e, às vezes, até os auxiliares ficam em número menor; então a gente 
se perde um pouco, eu percebo isso. No início da semana, a gente vai pegar o 
plantão; às vezes, o que a gente planejou volta para trás; uma lesão que estava 
melhorando, volta; uma coisa que você passou no plantão, não aconteceu. Você 
anota alguma coisa na prescrição de enfermagem, a anotação é retirada e não é 
passada no plantão. Por exemplo: foi visto no raio-X que uma cânula tinha que ser 
mantida em certo número; eu coloquei na prescrição de enfermagem que a gente 
tinha que manter a cânula naquele número; aí, passou o final de semana, o feriado de 
carnaval, e, quando voltamos, já tinham tirado a prescrição; e aí foi visto que a cânula 
não estava naquele número em que deveria estar; então, se  perdeu. Ninguém 
passou plantão; teve que começar novamente aquele plano que foi perdido, por conta 
da falta de passagem de plantão; se passar na mão de muitas pessoas, se perde. 
(4e). 

 

Você percebe, às vezes, que o paciente mantém você; fala em cuidados gerais, a 
gente vê se teve um cuidado igual, se a pessoa fez o mesmo olhar que a gente; às 
vezes ela tem outro olhar, eu vejo quase como uma continuação... O que eu não 
observei em 12 horas? Não. É tudo o que a gente faz; ele fica ali, ele observa, o outro 
acrescenta, acho que com os cuidados a gente toma todo cuidado em geral (5e) 

Enfermeira Maria havia participado da admissão desse paciente, no dia 
anterior, momento em que foram relatados todos os procedimentos 
cirúrgicos realizados. (Diário de campo – situação de visita clínica). 

 

 

Relação 
profissional
-
profissional 

A gente tem uma equipe de médicos intensivistas, os residentes, os enfermeiros, os 
fisioterapeutas, mas ainda não dá para chamar de equipe multiprofissional, porque 
essa equipe não se reúne, não discute os casos, entendeu? - As condutas, o que 
fazer, e como fazer. A discussão gera em torno do assistente da UTI e dos 
enfermeiros daqui com os residentes; não tem co-participação dos outros envolvidos. 
A gente chama o nutricionista, por exemplo, para ver a questão da dieta quando o 
paciente está com diarréia, mas ele não vem aqui discutir a questão com o médico ou 

Enfermeira Maria confere os parâmetros vitais, a medicação instalada com 
a prescrição médica e conversa com Sr. Jardel. A seguir, orienta a auxiliar 
de enfermagem Rita quando aos cuidados para esse paciente frente à 
conversa que teve com Dr. Mário em relação à medicação em uso (Diário 
de campo – situação de admissão). 
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com o farmacêutico para saber se tem alguma medicação causando essa diarréia, se 
é o estado do paciente, ou se é a patologia. Não! Essa discussão não existe. Eu não 
chamaria esse trabalho de equipe multiprofissional. É apenas um trabalho de equipe, 
que tem uma integração, algumas equipes  (6e).  

 

Eu acho que não existe um projeto de cuidado multiprofissional em conjunto. Tem a 
visita médica, é dada uma direção do cuidado, a qual a gente segue; mas um plano 
de cuidado para aquele paciente específico não tem. É feita a visita, as condutas são 
direcionadas, a gente participa na parte da enfermagem, a gente pode contribuir; mas 
não tem esse plano. Eu penso que deveríamos pegar um paciente por dia e fazer um 
grupo para discutir qual é o plano a ser feito para aquele paciente. Eu acho que um 
plano é isso (4e). 

 

Nem sempre o parceiro está disponível para te ajudar; então, você tem que esperar. 
Você tem que aguardar até que ele possa vir te ajudar, pois você não pode fazer tudo 
sozinha; você precisa trabalhar em equipe, então você tem que ter paciência para 
esperar a disponibilidade do companheiro (7e). 

 

Tem as especialidades, mas a gente, às vezes, não consegue acompanhar tudo. Vem 
a vascular, vem o cardiologista; e esse lado, de ver qual é a conduta deles, fica muito 
confuso. Eles colocam no balcão da UTI, deixam aqui, e a gente que se vire. Agora 
mesmo, eu vi que a vascular colocou um antibiótico lá para o paciente. A gente que 
veja; eles não comunicam; não tem muita comunicação entre a equipe; a gente é que 
tem que ficar correndo atrás, perguntando (4e).  

 

A gente tem algumas dificuldades. Os enfermeiros e médicos que não possuem a 
rotina de trabalhar na UTI não têm essa visão da questão de segurança e de 
qualidade; então a gente encontra profissionais que não fazem esta parceria. Só que 
a gente também tem profissionais desatentos nesta questão; pessoas, que precisam 

 

Enfermeira Mara do CC telefona para a UTI-A... 

Enfermeira Mara: - “O paciente da equipe cirúrgica não irá precisar mais 
do leito da UTI. Ele vai retornar para o seu leito na enfermaria B”. 

Enfermeira Mirian: “Você precisa arrumar outro leito, pois o Sr.ª Justina já 
saiu da UTI e foi para a enfermaria B”.  Entretanto, a Sr.ª Justina ainda 
estava na UTI-A. Depois de algum tempo, a Enfermeira Mirtes telefona 
para a UTI-A e a auxiliar de enfermagem Márcia atende. 

Enfermeira Mirtes: “O paciente que está no CC voltará para o seu leito de 
origem. UTI-A deverá procurar outro leito para transferir o paciente de 
alta”. 

Márcia informa que dará o recado. (Diário de campo – situação de 
admissão). 
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ser estimuladas, precisam entender que isso é um trabalho contínuo, diário, com 
todos os profissionais, e não só com a equipe de enfermagem (6e).  

 

A equipe com a qual a gente tem maior integração é a equipe médica. A fisioterapeuta 
passa uma visita médica de manhã; à tarde ela não está; com isso, a gente tem certa 
dificuldade. Não dá pra eu chamar isso de equipe multiprofissional (6e) 

 

Na hora do vamos ver, podemos contar com todos: desde o chefe até à fisioterapeuta. 
Todos trabalham em conjunto; ninguém faz nada sozinho. Aqui na UTI a gente tem 
tudo, até médico ali do lado e, com essa facilidade de termos as coisas à mão, não 
fica difícil trabalhar (5e).  

 

Hoje, na UTI, a gente não tem índice de escaras, o que é um fato muito importante. 
Quanto à infecção, a gente está lutando, mas é muito difícil controlar; todos estão 
cientes disso. Todos estão envolvidos com o paciente e parece que todos falam a 
mesma língua; todos ligados na mesma situação. Uma coisa que não tinha no 
noturno, e que veio somar, é o serviço social. Hoje eu não tenho que me preocupar 
mais com a questão social do paciente; basta eu ligar para a assistente social e, 
apesar dela não ficar destinada exclusivamente à UTI, ela sobe, juntamente comigo e 
com o médico, até mesmo para avisar o óbito; este papel ficou muito bem construído; 
eu acho que o hospital teve um grande ganho com o serviço social noturno (8e). 

 

acompanhando todo o cuidado, estar fazendo a educação continuada para os 
funcionários à beira leito e estar junto com eles; eles sentem confiança na gente, pois 
tudo eles passam, eles perguntam; a gente anota as intercorrência; eles são bem 
conscientes de que tudo deve ser passado para o enfermeiro; há uma confiança entre 
o funcionário e o enfermeiro. Também têm equipamentos à disposição; já chegaram 
os respiradores novos. A visita é algo muito importante. Quando não tem a visita, a 
gente fica perdido, por falta de direcionamento. A visita é o único momento em que a 
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gente fica junto (a equipe, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta) e fala do paciente. 
Muitas vezes o residente também fica perdido, sem saber o que passar para a gente; 
então, é na visita que a gente consegue direcionar as condutas do paciente. O 
enfermeiro também conseguiu seu espaço na visita; este é o único momento que ele 
consegue expor sua opinião, passar e discutir os casos. Isso facilita nossa relação 
com os residentes; a maioria deles aceita nossa opinião, nossa experiência; quando a 
gente chama para alguma intercorrência à beira leito, eles vêm logo; tem essa 
facilidade (4e). 

 

Têm situações em que o funcionário não consegue agir. Ou, quando você tem um 
grupo que não é... como eu falo?... de um ajudar o outro, aí você encontra dificuldade 
(6e). 

 

Tem aquelas divergências... de quando um quer ser melhor que o outro... mas, acho 
que isso não vem ao caso (9e):  

Relação 
profissional
-paciente 

Você recebe um paciente que vem inconsciente, intubado; não tem o lado que fala do 
humano, de conversar? Apesar de estar assim, ele está entendendo tudo; e você não 
tem essa idéia, né? Então, se você não sabe distinguir, você começa a ficar muito 
mais pelo... como fala? pelo progresso avanço das máquinas; você esquece-se do 
lado humano do paciente; é assim que eu vejo os auxiliares de enfermagem. O 
auxiliar trabalha, faz os cuidados, o banho, o braçal (eu gosto de dizer que, na 
enfermagem, o auxiliar faz o trabalho braçal); se o auxiliar de enfermagem não tiver 
interesse em se inteirar sobre o paciente, como poderá passar as informações 
quando estas forem solicitadas? Precisa saber, por exemplo, se o paciente é isso, e 
por que é; por que ele internou com isso? Por que está assim? Não pode só ficar 
visado no cuidado com o banho; eu sei que o banho é interessante, que proporciona 
conforto, controla a infecção, essas coisas, mas a gente tem que estar inteirado em 
tudo. Você entra à noite. Por exemplo: o médico passou a visita de dia e conversou 
com o marido; mas, à noite, não vem o marido, vem a mãe e quer saber sobre o 
estado do paciente. E se eu não estiver inteirado? E agora? O que eu vou falar sobre 
o doente? Por isso, acho que tem que mudar essa parte de informação. Alguém deve 
ficar responsável por recebê-las e passá-las para a família. É essa a parte que deve 
ser acertada, entendeu? (9e) 

Depois de ter ocorrido 15min do óbito da Sra. Juliana, quatro auxiliares de 
enfermagem aproximaram-se para colocar o corpo na maca. A 
movimentação do corpo provocou um odor intenso e degradável. Auxiliar 
de enfermagem Mirna comenta: “Só por Deus!”. 

Para colocar o corpo na maca, duas auxiliares de enfermagem ficaram ao 
lado da cama. As duas auxiliares de enfermagem que estavam distantes 
da maca subiram na cama, ficando em pé. Quando levantaram o corpo, 
com auxílio do lençol, a cama, por ter rodas, movimentou-se, 
desequilibrando-as; elas quase caíram. Saíram de cima da cama rindo 
alto.  

Nesse momento, a Enfermeira Maria está fazendo a anotação da 
intercorrência no prontuário e a ficha de identificação do cadáver, para 
fixar no corpo. Duas auxiliares de enfermagem levam o corpo para o 
necrotério. O Serviço Social comunica o óbito à família (Diário de campo – 
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Quando eu cuido de um paciente integralmente, eu consigo solucionar as dificuldades 
e os conflitos dele mais rápido. O enfermeiro, ou qualquer outro funcionário que está 
cuidando dele, vendo-o hoje, conhece-o e, mesmo que amanhã o funcionário não 
venha trabalhar, depois de amanhã, quando retorna ao trabalho, consegue saber se o 
paciente teve alguma alteração; você consegue visualizar e fazer mais pelo doente 
(6e).  

 

Outra dificuldade que eu vejo na UTI é a parte da humanização. Eu tenho lido em 
entrevistas que hoje os pacientes têm sido menos tocados, principalmente os que 
estão na UTI; que ninguém pega na mão deles, ninguém conversa com eles; por pior 
que o paciente esteja (naquela fase de não vai investir mais, que vai... vai... pára, 
paro), ele está sentindo, sofrendo. Eu olho muito esse lado. Muitas vezes você quer 
conversar com ele, quer fazer algo mais, mas não consegue, porque você tem outras 
coisas mais importantes para fazer e, então, não sobra tempo. Entendeu?  (9e).  

 

Porque hoje, quando a pessoa é internada, ela quer saber o que é isso, o que é 
aquilo, para que serve isso, para que serve aquilo. Você entendeu? Antigamente, não. 
A pessoa não se interessava muito; mas, hoje, as pessoas vão atrás dos seus 
direitos; elas estão mais conscientes de quais são os seus direitos e os seus deveres. 
Eu vejo que o paciente cresceu, e que o profissional tem que estar dialogando com a 
família e com a equipe entre si, um passando para o outro. (9e) 

 

A UTI tem um suporte bom. A equipe, pelo menos, é bem integrada. Você sai de casa 
contente, mas, quando chega aqui, você fica meio triste, desanimado, porque você só 
vê coisa ruim. Você vê o paciente que está ali. É, você vê de tudo... é 89 anos, é 
atropelado, é quebrou o braço, é quebrou a perna, é tem TCE, é tudo!. Você vê um 
jovem que hoje está conversando e, no outro dia, foi a óbito; e a vovozinha, ou o 
vovozinho, continua ali. Você entendeu? Uma coisa assim, você entende? São coisas 
da vida, que competem a Deus e não a nós. (9e) 

situação de óbito – caso Juliana). 

 

A Sra. Julieta está de alta. Cinco auxiliares de enfermagem transferem a 
Sra. Julieta da cama para a maca. 

Auxiliar de enfermagem Marina: - “Ai! Minha coluna”. Em seguida limpa o 
leito e o arruma para a próxima internação. A Sra. Julieta fica na maca, 
sem monitorização cardíaca, na posição dorsal horizontal; o soro foi 
novamente instalado na bomba de infusão; fica aguardando ir para a 
enfermaria e é colocada no fundo da unidade às 14h 45min. A Enfermeira 
Mônica vem buscar a paciente às 15h45min. A Enfermeira Maria da UTI 
informa a história clínica, mas não conversam com a paciente, que está 
consciente. (Diário de campo – situação de alta – caso Julieta).  

 
Foi autorizado a entrada de uma visita para a paciente, embora seu 
parentesco não tenha sido identificado. A escrituraria mostra o leito em 
que a paciente está. O familiar acaricia a paciente. Seus olhos estão 
vermelhos. Quando a pessoa está saindo, a Enfermeira Maria informa o 
horário de visita dos familiares na UTI, e que a unidade pede para a família 
trazer produtos de higiene para a paciente. O familiar faz um gesto 
afirmativo e sai da unidade (Diário de campo – situação de admissão). 
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 Outros – fisioterapeuta e nutricionista Trechos de observação 

Plano de
cuidado 
individual 

 Nós temos que fazer essa avaliação em todos os pacientes internados, e o ideal é que 
ela seja feita em até 72 horas, ou assim que o paciente comece a receber algum tipo 
de alimentação, tanto via oral, enteral, como parenteral. Eu procuro anotar a evolução 
desse paciente, revendo o planejamento, pelo menos em dias alternados (3e). 

 

Eu tenho um projeto de cuidado dos pacientes na UTI, que é: chegar, avaliar os 
pacientes novos, e ver o que aconteceu com os pacientes no período noturno. Depois 
de avaliar todos os pacientes, eu começo atendê-los (2e).   

 

Plano de
cuidado 
coletivo 

 É uma visita multiprofissional, com a equipe dos médicos, enfermeiros, só eu de 
fisioterapeuta, onde existe uma relação de troca, buscando o que a gente pode ou não 
fazer e, até mesmo, fazendo algumas solicitações (2e). 

 

nós conseguimos garantir esse projeto de cuidado, em parceria com os demais 
profissionais, através do diálogo e da argumentação. A gente entende que, muitas 
vezes, a nossa proposta não é viável, isto é, precisa ser analisada pela equipe, e nem 
sempre ela é aceita (3e). 

Existe uma parceria com os demais profissionais; existe uma interação entre a 
fisioterapeuta, a enfermagem, os auxiliares e os residentes; essa interação, no 
momento em que estou na UTI, existe sim. Com o fato de ficar somente meio período, 
eu perco muita coisa em relação ao paciente; mas eu tenho o cuidado de saber sobre 
as ventilações, as medicações, raios-X, outros exames; a isso eu tenho acesso, e 
tenho o cuidado de estar observando para poder fazer essa integração com o paciente 
(2e). 

 

Como a gente faz uma avaliação que talvez seja importante pra todos da equipe, eu 
propus para minha chefia uma reunião com todos os profissionais da equipe que 
atende o paciente, para que os cálculos e o acompanhamento, que agora ficam na 

Inicia-se a visita clínica. No entanto, a fisioterapeuta e os enfermeiros 
estão realizando outra atividade e ora se aproximam, ora se afastam da 
visita clínica. Estão providenciando material para iniciar a conduta 
respiratória estabelecida durante a visita clínica do leito anterior, Sr. 
Jonas. (Diário de campo – contexto da visita clínica). 

 

Durante a visita clínica do Sr. José, a nutricionista está à beira de leito, 
fazendo a avaliação nutricional, mas não participa da visita; mantém-se 
calada e faz anotações dos parâmetros clínicos do Sr. José. A Enfermeira 
Marli conversa com Dr. Marco e, enquanto o doutorando relata a 
evolução clínica (Diário de campo – situação de visita clínica – caso 
José). 

Dr. Mauro: - “Prestem atenção para a aparência geral do Sr. Jardel. Ele 
tem 60 anos, mas com aparência de 70; está sob estresse cirúrgico e da 
intercorrência de um transoperatório com duração de 6 horas. Esses 
aspectos devem ser considerados importantes na tomada de decisão 
clínica”. 

Em seguida, o Dr. Mauro levanta várias hipóteses com os doutorandos 
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prancheta, sejam mais considerados. Eu percebi, algumas vezes, o médico falar: “Ah! 
Tal paciente não está com avaliação nutricional”. Eles até perguntam: “Falta a 
avaliação?”. Mas, até que ponto essa avaliação é importante? E, se estamos fazendo a 
coisa em duplicidade, a verdade é que este trabalho está meio desconexo (3e).  

 

  

sobre a prescrição do uso contínuo de sedativo e diz: 

Dr. Mauro: - “Nenhuma se aplica ao caso. O pós-operatório ‘está liso’; 
então não se deve alongar seu uso, pois implica deixar mais tempo no 
suporte ventilatório. Entretanto, a quantidade de pessoal entre os turnos 
diurnos e noturnos é diferente. Os últimos preferem a sedação, mas é à 
noite que ocorre o maior índice de óbito, pois tem luz apagada, todos 
descansam, a vigilância diminui e alguns fatos podem passar 
despercebidos. Assim, nunca se deve extubar de madrugada. O raio X 
está limpo. Então, por que o aparelho de ventilação está com 100% de 
oferta de oxigênio e a gasometria está com Pressão de oxigênio (PO2) 
alta? Deve-se diminuir a oferta de oxigênio e suspender sedação”.  

A fisioterapeuta Marília reprograma o equipamento de suporte 
ventilatório. (Diário de campo – situação de visita clínica – caso Jardel).  
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Relação 
profissional-
profissional 

Acho que, na verdade, nós já acostumamos a trabalhar sabendo que ali tem uma 
nutricionista. Na hora da emergência, sempre alguém vai te gritando, chamando para 
perguntar alguma coisa; mas não é um trabalho multiprofissional ainda, como deveria 
ser (3e). 

 

No momento que estou na UTI, existe uma interação entre a fisioterapeuta, a 
enfermagem, os auxiliares de enfermagem e os residentes (2e). 

 

Tem médico que aceita bem a presença do fisioterapeuta e da nutricionista numa visita; 
ele até requer uma psicóloga. Mas existem profissionais que não têm essa visão, essa 
integração; para eles pouco importa se você está ali ou não. Muitas vezes existe essa 
barreira (2e). 

 

Acho que as dificuldades talvez estejam na questão de não ter dedicação exclusiva, de 
ficar com tempo limitado para atuar dentro das unidades. A maior dificuldade que a 
gente tem é no final de semana, que não fica nenhuma nutricionista de plantão. E, 
quando alguma nutricionista do setor sai de férias, nós temos que cobrir mais alas; aí, 
então, o tempo fica limitado (3e). 

  

 

Relação 
profissional-
paciente 

Com o fato de ficar meio período, eu perco muita coisa em relação ao paciente; mas eu 
tenho o cuidado de me inteirar sobre as ventilações, as medicações, os raios-X e 
outros exames aos quais eu tenho acesso. Tenho o cuidado de estar observando tudo 
para poder fazer essa integração com o paciente (2e) 
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