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“Ser jóvem significa ser entusiasta, e não otimista, pois 

o otimismo É uma miopia. Ser entusiasta É ter um espírito que / 

calcula, e um coração que não calcula; É ser semelhante a um sol 

series e em seguida esquece quantos sša, dado que conta os adver 

pensando na beleza da causa". 

(René uazin) 

~¬....._, 

' 

_...-
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A idéia da utilização da Teoria da Relação Dinâmica Enfer- 

maírn/Pacianta de Ida Jean Urlando, surgiu de uma conversa info; 

mal com a professora Ana Palma Camargo, s partir de então, contg 

mas com o apoio da mesma e das professoras: María Tereza Leopar- 

di da Rasa, Margareth Linhares Martins, nossa orientadora s ds / 

enfermeira Maria Anice da Silva Cardoso, nossa supervisora. A tg
1 

das, os nossos sinceros agradecimentos.
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1 - xwrflonuçãoz 

Projeto elaborado pelas alünas da VIII Unidade Curricular 

(U.C.) do Curso de Graduação em Enfermagem, da Universidade Fe- 

deral de Santa Catarina (UFSC), a ser desenvolvido no periodo de 

12/O9/35 É 20/ll/85 na Unidade de Clinica Cirúrgica Masculina / 

do Hospital Governador Celso Ramos, sob a orientação da professg 

.o Margareth Linhares Martins e supervisão da enfermeira Marie / 

Anice da Silva Cardoso. 

Este projeto está sendo realizado tendo por base o Teoria 

do Relacionamento Dinëmico Enfermeiro/Paciente de Ida Jean Urlan 
- «- 
N ' 

do.
_ 

Esta teoria foi escolhida por melhor adaptar-se š realida- 
V O 

de do ínstituiçao onde ddsonvoivurmmno n nosso projeto, princi~ 
,

o 
n. ,palmente, se levarmos em consideraçao o fato de a instituição / 

não ter uma metodologia sistematizada. 

A Ieoria do Relacionamento Uínamico Enfermeiro/Paciente, / 

trata basicamente de uma assistencia de enfermagem deliberada, / 

onde as percepçoes, pensamentos e sentimentos do paciente são / 

amplamente explorados com o objetivo de ele proprio ajudar no / 

seu tratamento, no entanto, esta mesma teoria apresenta no seu / 

conte×to várias limitaçoes, das quais podemos citar: a visão do 

paciente isoladamente, não levando em consideração seu grupo e/ou



L 

familia. Alem disso ela trabalha apenas com as necessidades não 

satisfeitas atualmente. 

Levando-se em consideração que o Hospital Governador Celso 

Ramos atende pessoas das mais variadas regioes do estado, que o 

numero de funcionarios É insuficiente e que e media de interna- 

ção É pequena (4 - 6.dias), achamos que a aplicação da referida 

teoria É bastante adequada a situaçao, já que torna-se dificil / 

dar orientacão aos familiares dos pacientes que dificilmente ou 

quase nunca visitam o mesmo, exceção os que moram nesta cidade ou 

nas proximidades. Alem disso, pelo curto tempo de permanência em 

que o mesmo fica hospitalizado. pelo grande numero de pacientes / 

atendidos e pelo numero insuficiente de_funcionarios, as necessi- 

dades não satisfeitas na atualidade tem prioridade. No entanto É
z 

proposta nossa. Ê medida das possibilidades, dar orientaçoes ex- 

tensivas É familia e/ou grupo, investigar e trabalhar as necessi~ 

dades não satisfeitas no passado, que estejam aflorando no preseg 

te, e que, certamente terão repercurseo no futuro. 

Além desses pontos, na abordagem desta teoria todos os pe- 

cientes encontrarão uma melhora significativa, o que nem sempre
› 

É verdade¡ levando»se em conta que varios pacientes estão inter-
O 

nadas sem perspectivas de cura. Porém ela, com todas as suas li- 
. _ 

mitaçães nos parece bastante viável, principalmente, que de to- 

das as teorias que conhecemos, esta É a que mais da valor É opi- 

mao e participação do paciente e as leva em consideração no de- 

senvolvimento de seu tratamento. 

Escolhemos realizar o estagio na area de saude do adulto É 

nivel hospitalar por levarmos em consideração a diversidade de / 

patologias, as diferenças socio-culturais dos pacientes e pela / 

instituição retratar a realidade brasileira.
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Resolvemos trabalhar em Unidade de Clinica Cirúrgica, por 
~ I _ esta area exercer grande atraçfo sobre todas nos, oportanizando- 

nos grandes experiencias no campo profissional. 

a) Levantamento da Situaçäoâ 

A assistencia de enfermagem É prestada por duas enfermei- 

ras, sendo uma no turno matutino e outra no vespertino, quatro / 

auxiliares de enfermagem, seis técnicos de enfermagem, quinze / 

A.S.H.A. e dois auxiliares administrativos, havendo rodízio de 
_'

e 

pessoal a cada doze horas, com trinta e seis horas de descanso, 

sendo que alguns funcionários cumprem seis horas diariamente . U

/ 

plantão noturno conta com apenas uma enfermeira para»todo o hos- 

pital. 

Segundo bibliografia, o ndmero adequado de Funcionários pe 

ra esta unidade seria de : 

. u n ' 1 u Q media dierie de pacientes horas de enfermagem dias do ano 

ou numero de leitos X nas 24 horas 

O Í 

_ _ ...__ fà ..... 

dias do ano em termos de neces- 3 horas produtivas por em- 

sidades administrativas pregado 

X23 ~A m Lp X. LJ lz» m H I ia Í” 40,75 sendo o defiëit perceptivel de 29% 
. 

0 . - . 206 7 oe Funcionarios. 

Como pode-se verificar, exite um grande deficit no nomero 

de pessoal, sendo alem disso, predominante a existência de pes- 

soal näo qualificado, fazendo com que os mesmos exerçam ativida 

des que não as suas atividades regimentais. 

A divisão de tarefas dos funcionários É Feita mensalmente 

sendo reformulada, se necessário, diariamente. Us funcionários 

são avaliados através de reunião grupal. Uurante a passagem de 

plantão a equipe de enfermagem se comunica em relação a assiste 

¬-.

O

/

/ 

F1um
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de assistência padronizada. n nun nwinln nnn rotinas que não alta» 

monta flcxivaiu o poderão rucobor odnptnçõnn. 

A percentagem de obscontaiamo É bastante elevada, chegando 

um alguna means n um total da 40%. 

Levando-se om consideração todos esses fatores mais a precg 

riodudo do materiais do consumo o permanentes disponiveis. os vo¿ 

nas insuficientes destinadas É saude, a sobrecarga de trabalho / 

dos funcionários, pode-se dizer quo s assistência de enfermagem / 

e médica prestada aos pacientes está longe do ser a ideal; 

Acreditamos que para quo haja uma melhoria de todo esta qua 

dro, far-se-ia necessário uma maior conscientização por parte dos 

governantes priorizando a saude e a educação da população. 

Partindo deste principio, encontrariamos pessoas vivendo / 

descentemente com condiçoes culturais e economicas para manter a 

sua saude e instituiçoos com infraestrutura adequada para atendë- 

los dignamente quando necessário.
_ 

Os objetivos gerais da assistencia de enfermagem do Hospi- 

tal Governador Celso Ramos são» 

a) Prestar assistência livre de riscos ao cliente nas suas neces›
O 

sidades fisicas, previamente identificadas, considerando as cg 

racteristicas individuais e assegurando os recursos indispensá 

veis; 

b) Prestar assistencia as necessidades terapêuticas do paciente / 

. . . . . I . . f 
num contexto multiprofissional, aplicando os principios cienti 

cos nos dífarentas'nivais de complexidade; 

c) Prestar assistência ao cliente nas suas necessidades espiritu- 

ais. emocionais e socios, respeitando sous valores, utilizando 
~/ 

- . . . z 'V f . . - › 

¿ os recursos.da instituiçao, familia e da comunidade;
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d) Prestar assístÊncia as necessidades da reabilitação do cliente 
_» , ,

. 

no sentido de raintugrã-lo no meio social com a sua participa- 

ção, da família a da comunidade; 

e) Assegurar que o ambiente onda se proporciona os cuidados seja 

confortavel e livre de riscos e que o cliente, família e fun- 

cionarios, sejam orientados para protegerem~se das agressoes / - 

do meio ambiente; 

F) Integrar as açães preventivas com as curativos e de reabilita- 

ção na enfermagem.
' 

A assistência de enfermagem no Hšspital Governador Celso Ra 
' 0 

1 0 n I mos a feita em termos da açoas basicas: higiene e conforto, execg 

ção da prescrição médica e cuidados de rotina, 

A assistência médica É prestada por médicos contratados pe-
1 

la instituição e médicos residentes. 

Para melhor :econhecimento da situação do espaço físico da 

Unidade do Clínica Cirfirgica do Háspital Governador Eelao Ramos, 

apresentaremos a sua planta fisica em ANEXO 1.

4

. 
.-

` c
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II - METODOLOGIA:

C
1 

a) Revisão de Literatura: 

A falta de habilidade completa ou parcial do paciente para 

realizar o auto~cuidado pode ser temporária ou permanente, ou por 

que realmente o ambiente pode restringi-lo ou porque ele o inter» 

preta mal. Cada uma destas circunstancias pertence a um estado / 

particular de problema e, por isso, pode ser ilustrada. 

É importante que o enfermeiro ae preocupe com os problemas 

do paciente, pois o tratamento e prevenção da doença se processam 

melhor quando condiçoes estranhas É doença e É conduta que se to- 

ma em relação a ela não causam sofrimento adicional ao paciente. 

A doença e o seu tratamento esgotam os recursos proprios do pací~ 
~ zQ ente e sao suficientes para que ele os cbmbata. Dezmodo geral, o 

enfermeiro concentra e sua atenção em qualquer coisa que possa ig 

terferir_no4seu conforto fisico e mental. G sucesso do tratamento 

ou de medidas preventivas baseia~se, enfim na propria capacidade 

do paciente de utiliza-los. Essa É a razao porque a enfermagem / 
t _ â n 1 n ¡ c tradicional e atual poe em evidência a importancia de assistir as 

necessidades dos pacientes. As formas como o enfermeiro influen- 

cia o_paciente e como isto influencia o andamento da condição do 

paciente não foram sistematicamente estudadas em grande escala. 

.___._-_. .__-..._.__..-- - ~._. ..._ . ‹,, ¬__~._._..... ._ . .... . - _ -_ --.__
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incapacidade"pareWcomunicaríwecessidsdegz
s 

U que o enfermeiro precisa saber para levar a efeito a sua 

função de satisfazer as necessidades do paciente?°Ele deve pri- 

meiro compreender que o paciente não pode explicar claramente a / 
') . 

natureza s o significado do seu problema ou da sua necessidade / 

sem ajuda ou sem que ele tenha primeiro estabelecido um relaciona 

mento com ele. D enfermeiro observa o comportamento do paciente, 

culo significado não pode entender sem um exame posterior. 

Para uma pessoa inexperiente não É logico que o paciente / 

deixe de pedir auxilio quando necessita dele. já que esta É a prá 

pria razão de as enfermeiras estarem É sua disposição. Para os fg 

miliarizados com os conceitos psicodinamicos não deveria causar / 

surpresa o fata de as pessoas serem ambivalentes em relação as /V 

suas necessidades de dependência. D significado das queixas do pg 

ciente deve ser verificado de tel forma que o enfermeiro possa a- 

juúã-10. 

D problema do paciente, quando se relaciona com a ajuda de 

suas necessidades, deve ser examinado de modo a identificar a fun 

ção da enfermagem. É da responsabilidade direta do enfermeiro org 

videnciar para que se ajude a satisfazer as necessidades do paci- 

ente ou diretamente pela sua propria atividade ou indiretamente/ 

chamando outras pessoas para ajuda-lo. Para satisfazer as necessi 

dades do paciente, o enfermeiro: 

1 - Inicia um processo de ajuda ao paciente para expressar o sig~ 

nificado especifico do seu comportamento de modo a identifi- 

car o seu problema.
' 

2 - Ajuda o paciente a explorar o problema de modo a identificar 

a ajuda que ele requer, para que o seu problema possa ser so- 

'.r lucionadd.

›
1
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Hagqârrrrës ;E9.ía§sr1aq=w= 

Existem essencialmente quatro praticas que são básicas pa- 

ra a enfermagem: - Observação. 

- Relatdrio. 

- Anotação. 

- Açöoa praticadas com ou para o paciente. 

Quando efetuadas, essas praticas deveriam ser examinadas em 

termos dos beneficios obtidos pelo paciente. 

As observaçoes do enfermeiro podem ser diretas au indiretas. 

Conhecimento indireto do paciente consiste em qualquer informaçao
~ 

derivada de outra fonte que não o paciente. Essa informaçao diz / 

respeito ao paciente, mas não É diretamente derivada dele. Normal ' 

mente consiste em comentários feitos proposital, incidental, for- 

mal ou informalmenta, por pessoa (pessoal do serviço de enfermo» 

gem, de outras serviços, outros profissionais, amigos e parentes' 

do paciente, etc), em relatórios, reunioes e em outras ocasioos. 

Esses comentarios podem consistir de observaçoes, julgamentos, ig 

cidantes, sintomas e queixas pertinentes ao paciente. Outras fon- 

tes indiretas podem incluir as anotações do enfermeiro, de evolu- 

ção, as ordens médicas, etc.
O 

›A consideração de dados de enfermagem disponiveis e inicial 
_

O 
menta inadequados quando relacionados a ajuda a necessidade do_p¿ 

. f . I . . . 

ciente torna possivel formular o principio que orienta 0 enfermei 

ro na sua pratica da observação. Qualquer observação partilhada e 

explorada com o paciente É imediatamente Útil para verificar e ag 

tisfazer sua necessidade ou descobrir que de nada necessita naqug 

le momento. 

G modo como o paciente se comporta, afeta o enfermeiro, e o 

enfermeiro, por sua vez, afeta o paciente. A interação ou proces- 

_

z
uo
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1 O 
' _ vw so que ocorre entre eles a unlco para cada srtuaçao. 

Q Ç°fl¡19§faf"‹2fl19ooo¢‹â Pêëiâflteâ. 

O comportamento do paciente É o que É observado pelo enfer- 

meiro numa situaçao imediata enfermeiro/paciente. Em favor das F; 

nulidade» do nnformagem É poonfvol nbordnr uma duncriçfincin com ~ 

portamento com base no que o onfermoiro percebo. D termo "percop~ 

ção" 5 usado emúuentido rautrito, incluindo apenas os estímulos 

que o enfermeiro experimenta diretomonte através dos seus senti- 
u è n dos, zsto Ê. o que ve, o que toca, 0 que houve, 0 que cherra e o 

prova. 

D comportamento do paciente pode ser percebido pelo enfer» 

moiro em qualquer das formas seguintes: 

~ Expressoes não verbais da comportamento são manifastados por a» 

tívidades motoras e manifestaçães físiologicas. Essas formas /H 

são em geral percebidas visualmente. U comportamento essencial- 

mente não verbal que É vocal pode ser ouvido pelo enfermeiro. 

~ O comportamento verbal do paciente que talves seja mais variâ- 

vel compreende qualquer coisa que o paciente diz. É possível a» 

grupar todo o comportamento verbal como queixas, perguntas, pe- 
. D didos, recusas. ordem e quaisquer outros tais como comentarios 

n. . ~ - 

ou afirmnçoes. Comportamento verbal e nao verbal com certeza pg 
dem ser observaveis simultaneamente. ' 

É comum o enfermeiro perceber o comportamento do paciente / 

pela sua aparencia. -

' 

Muitas das afirmaçoes feitas pelo enfermeiro são realmente 
A _ ou idéias que ocorram ao enfermelro como conseqüencla da porcepçao 

de alguma faceta do comportamento. 
F. D *Ju Ô 5.4. O3 yo. U7 As observaçoes do comoortamento que o paciente a-

â 

presenta são inadequadas para se compreender o que o paciente es-



tá tentando comunicar. Além desse fenomeno, junto É inabilidoue i 
nicial do paciente de comunicar as suas necessidades surge o prig 

cipio que orienta o enfermeiro em suco obsorvaçoos do paciente: o 
' comportamento quo U pucientn mprouontn. uujn qual Fur m forma n~ 

través da qual ele se manifosto, pode roprafimntdr um podido no g» 

3uda. 

O segundo elemento de uma situação de enfermagem é a reação 

do onformoiro. Consiste do três aspectos: 

l - Percepçoes do comportamento do paciente. 

2 - As idéias estimuladas pelas percepçoes. 

3 ~ Sentimentos em resposta a essas pcrcepçoes e idéias. 

U que o enfermeiro percebe, pensa e sente É respeito do com 
portamento do paciente irá naturalmente refletir a sua porsonali~ 

dade a terš conssqüënciaa mais ou menos automáticas. Alguns enfeg 

meiros estão mais inclinados a estar atentos os formos verbais de 

comportamento antes de observar formas não verbais. Embora seja / 

extremamente dificil separar percepçoes de ideias e sentimentos, 

É vãlido tentar fazë-lo, de modo a focalizar a atenção de como um 
v- n 

aspecto de reação do snfermeiro pode afetar outras aspectos.
i 

'Quando o enfermeiro observa um paciente, as idéias que autg 

maticamonta lhe ocorram refletem o aigdíficado ou interpretaçšo / 

que ele acrescento E sua percepção. Esses significados podem ou / 

não estar cdttoa do ponto de visto do paciente. É quase certo que 

eloa estejam incorretos, ou pelo menos não completamente corretos, 
-6 1 I 1 Og O se levarmos em conta a individualidade da experiencia de cada pag 

ou soa. No entanto, a despeito do sou grau inicial do oxatidào, as / 

percepçoes que provocam as idéias são comunicaçoes dos pacientes. 

Uma oportunidade está implícita em questoes que exploram eg 

pecificamente_o comportamento do enfermeiro que este reconhece ou

. 
. 

._ 
....... ..._.....`- ., ...___ _." .z - .-.__ _ - i _ _.. ..__-__.. ._.__. ..._.._. . .. ....._- .. _. _.. 

` f 
_ 

. .
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sobre o qual tem uma idéia. 

Algumas vezes o paciente pode ou não responder ao enfermei- 

ro quando ele explora seu comportamento. Todavia a ausÊncia de u‹ 

ma resposta verbal É uma forma de comportamento não verbal que pg 
de também ser explorada. f 
l 

O paciente, muitas vezes pode se sentir bastante seguro pa~ 

ra demonstrar o que passa pela sua mente. Essa barreira, à sua cg 

municação faria que ser resolvida antes que o enfermeiro possa a- 

judã-lo. O paciente pode estar reagindo contra o enfermeiro, o / 

hospital, o médico ou outro enfermeiro, e pode ainda não estar / 

bem certo de que sua reação será realmente compreendida. Em momeg
~ tos.como estes, o paciente pode solicitar demonstraçao adicional 

do interesse do enfermeiro. 

A percepção do enfermeiro É mais freqüentemente correta do 

que incorreta. É improvável que o paciente negue essa afirmação / 

se ele estiver consciente do estímulo no momento em que o evento 

ocorre. A idéia individual e automática que o enfermeiro cem sobre 

sua percepção provavelmente será inadequada ou não completamente 

correta a menos que seja primeiro investigada com o paciente. 

Identificar o significado do compor%amento talvës toma me- 

nos tompo_se o enfermeiro explorar apenãs o que percebe. No entao 
to. ea idšiao ocorrem automáticamente, e quando expressas experi- 

mentalmente, mesmo que sejam incorretas ou inadequadas, levem É / 

permissão, que ajuda o paciente a expressar o seu prãprio signif¿ 

cado. A habilidade do anfermeirofam manter ea suas idéias penden- 

tes. pode assim, não parecer importante, e talvés não o seja. To- 

devia em processos mais complicados, a quantidade de tempo dispeg 

dide para identificar o significado específico dae comunicaçoes / 

do paciente pode tornar~se um problema. Um paciente pode estar com 
¬ .

.O



um sério problema, e o enfermeiro pode perder muito tempo explorog 
1 . n c do rdëxas a medlda que lhe ocorrem, apenas para descobrrr que toda 

vez está enganado. Logo, dave-se sugerir que o enfermeiro explore 

primeiro as percepçoes. dado que ele tenha desenvolvido habilidade 

suficiente para faze-lo ou uma disciplina rasponsiva qomo resulta- 

do de experiencia, reconstrução e reflexão. 

O estímulo a que o enfermeiro rende pode ser algo do ambien- 
te imediato do paciente ao invés do seu comportamento. Essas rea: 

goes podem também servir como um objetivo Útil mesmo se o estímu- 

lo que as provoca pareça, da início. ser irrelevante para a neces~ 

sidade da ajuda do paciente. 

Enfermeiros freqüentemente podem ouvir expressoes como:"NÉo 

questiona isto“; “Não seja tão direto"; "Não diga ao paciente"; / 

“Veja o que aconteceu". Frases como estas negam ou evitam o que pg 

de realmente estar ocorrendo. Quando e reação do enfermeiro, em / 

qualquer dos seua aspectos não É explorada com o paciente. a cond¿ 

ção desta permanece a mesma pu torna-se pior. Isto naturalmente / 

pressupãe que a necessidade do paciente não foi satisfeita. 

Quanto mais tempo o paciente se frustra em obter ajuda, tan- 

to mais problemático se torna o seu comportamento e mais obscuro o 
._ . 

xau significado.
. 

Algumas vezes o enfermeiro pode expremir a eua idéia de tal 

modo que fica difícil para o paciente explicar o seu problema. Ig 

so pode acontecer mesmo quando a ideia É expressa em forma de pe; 
- c gunta. ' 

Em geral, antes de aprender o que fazer no processo de sua 
¬ f 

na N reaçao, o enfecmeiro experimenta as suas percepçoes, as suas i- 

deias, e sentimentos quase que simultaneamente. Ele percebe, tem 

ideias automáticos sobre sua percepção (se suas idéias não são e×~
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perimentalmpnte expressas em forma de perguntas e interrogaçoes, 

ele oupãe que sejam oorretaaä o então ele encontra um caminho ce¿ 

to. ' 
_.

. 

- Preocupação, intersse, simpatia e desejo de ajudar são exem 

ploe de sentimentos apropriados. SentimentosÍindesejaveis com uma 
› no ' 

conotaçao negativa incluem a zanga, irritação, antipatia, aborre- 

cimento o impaciëncia. Se o sentimento 5 ou não desejável ele po- 

de levar a resultados que podem ajudar ou prejudicar o paciente, 

dependendo da validade das idéias que antecedem o sentimento e do 

que o.enfermeiro faz com ele. Um sentimento positivo ou negativo 

pode funcionar tao utilmente como as percepçoes e as idéias, quag 

do explorados de tal forma que o paciente seja solicitado a rea- 

gir. Desse modo o enfermeiro É capaz de identificar a diferença/ 

ou semelhança entre o seu sentimento e o do paciente. Lnterrogan- 

do-o, ele descobre se esta sendo ou não Útil para o paciente na- 

quele momento. 

Se em dedo situação o enfermeiro não esclarece a sua impreg 

são com relação ao paciente, ele pode vë~1o mais tarde e ter novfl 

mente o mesmo sentimento sem nunca descobrir a sua utilidade para 

o paciente, parecendo até reforça~lo. A!ém disso. se o sentimento 

não É expresso, e explorado, pode ser visto no comportamento nao 

verbal do enfermeiro, isto É, pelo modo de olhar, pelo seu tom de 

voz, pelo modo que manipula ou segura o equipamento ou toca o co; 

po do paciente. Manifestaçoes não verbais de zanga, impaciência, 

preocupação e simpatia são freqüentemente aparentes. 0 enfermeiro 
nf ' 

que não diz ao paciente quais sao seus sentimentos permite que e- 
nú :_ ~ 

le interprete as suas manifestaçoes nao-verbais a seu modo. Entao, 

o problema real em relaçao aos sentimentos do enfermeiro parece 

ser o de eles.nÉo serem automaticamente compreendidos pelo pacieg
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'1 

te, Q ponto importante não É ae o sentimento do enfeomeiro É posi- 

tivo ou negativo, mas se as ideias provocam o sentimento correto e 

como ele afeta o paciente. Além disso. a avaliação de um aentimen~ 

to como positivo ou negativo depende da pessoa que o tem ou da pag 

ooo que está nando afetada por ele. 

Us sentimentos podem surgir automaticamente e mesmo quando / 

são positivos, mas derivados de idéias que não foram primeiramente 

checadas com o paciente, os sentimentos não o beneficiam e 0 paci- 

ente pode fazer uso do sentimento do enfermeiro quando ele o e×- 

pressa, desde que ele oxponha as suas bases e permita que o pacieg 

te corrija ou ratifiqye o que originou o sentimento do enfermeiro. 

U problema gerado no paciente pela zanáa do enfermeiro pode- 
rv 

de tornar mais intenso se o enfermeiro nao explorar o seu sentimeg 

to em relaçao ao paciente. 

Embora O primeiro interesse seja ovitor a longa e um senti* 

mentos indesejáveis, assim como reaçoes de repreealia contra o pg 

ciente, deve-se reconhecer que o enfermeiro, como qualquer outra
u 

pessoa, podem desenvolver sentimentos que nao ajudam o paciente, 

apesar doa seus melhores euforçua. Mau, apesar dos oeuu eeutiman» 
0 u . I 1 - 

tos o enfermeiro ainda e responsavel pefb cuidado dos seus pacleg 

tes; ' 
`

H 

Qualquer aspecto da'reaç§o, percepçao, ideia ou sentimento 

do enfermeiro expressos e explorados permitem ao paciente comuni~ 

car a informação de que o enfermeiro necessita, de modo a ajuda» 

lo. Quando o enfermeiro não explerazcom o paviente a sua reação 

( expressa ou não expressa), parece quase certo que a comunicaçao 

clara entre eles~se interrompe. Se a exploração das percepções / 

não funciona, ele pode explorar as idéias que lhe ocorrem. 
. r , 

. r . . 

É agora possrvel formular um princrpio para orientar o en~
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fermsiro no processo de reação ao paciente. O enfermeiro não su-
J 

poe que todo aspecto de sua reação ao pacientosaaja correto, util 

ou apropriado. ato que chagua E validado desta, na oxploração com 

o paciente. 

Um enfermeiro pode passar por outras reççães que podem in- 

fluenciar nagotivamente a situação do onfsrmoiro/paciente. Esses 
~ _ 

reaçoes podem surgir como resposta ao ambiente que tem pouco a / 

ver com o proprio paciente de quem ele está ainda cuidando. 

As rsaçoss que o enfermeiro não analisa podem interferir / 

' Il O . _ 1' 

com a interaçao entre els proprio s um paciente. Essas reoçoss pg 

dem originar-se do seu quadro ds referencia pessoal ou profissio- 
n ' › Q nal. isto e, do seu codigo pessoal de comportamento, do seu sistg 

ms da valor pessoal ou da sua propria idéia da como o enfermeiro 

deveria ou não falar. Mais imediatamente, as suas rsaçoes podem / 

ser estimuladas pelo paciente ou podem resultar da interação com 

outras pessoas tais como um outro paciente, o enfermeiro-chefe, o 

supervisor ou o médico. Quaisquer reaçoes com que o enfermeiro fi 

que preocupado normalmente impedem o processo de ajuda ao pacien- 

te, porque não foram sxprssoas s oxplorsdap na situação que as / 

provocou. Nossos casos dovo~as supor quo.o onformoiro ainda não Q 

prendeu a utilidade da exploração das suas reaçoss. Ela ainda não 

ganhou" a segurança profissional que surge quando as suas reaçoes 

pessoais são exploradas para a sua validade e suas referencias / 

profissionais. Em vez de responder em termos da suaexperiëncia rg 

al, ele responde em termos do que automaticamente supoe esperar- 

se dele. '
' 

As :opçoes do enfermeiro, não analisados com outras pessoas 

alem do paciente, podem, assim. interferir na sua função. Essas Í 

reaçoes podem-parecer positivas ou negativas dependendo da pessoa
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que ao está julgando. Se o enfermeiro esta preocupado com outra / 

4 . f . . . 

pessoa, ele esra menos disponivel para o paciente oe que esta cu¿ 

dando. Se ele esta reagindo contra alguma outra pessoa É menos cg 

paz de responder ao seu paciente com calor e interesse. Mesmo rea 

goes positivas estranhas podem interferir no processo de ajuda ao 

paciente, isto é, quando o enfermeiro automaticamente cede e vo- 

luntariamente executa solicitaçoes, ordens, orientaçoes, etc, en~ 

quanto o seu paciente esta precisando de qlguma coisa diferente. 

Devemos assim, enfatizar que o enfermeiro É responsavel pelo anáz 

lise de reações estranhas, positivas ou negativas, que interferem 

V l 
' I A 1 z 

na ajuda aos pacientes. Ele e obrigudu profissionalmente a dar l~ 

f - 
' › nisto a oosn analiso. 

A atividade do Enfermeiro: 

Quando outro enfermeiro da situação de enfermagem consiste 

em qualquer ação que o enfermeiro pratica. Inclui apenas o que e- 

le faz ou diz, com o paciente ou para o seu beneficio. Essas açoes
u 

podem ser decididas com ou sem a participação do paciente c sao / 

essencialmente de dois tipos: 

1 - Açães decididas deliberadamente ~ as que identificam ou setig. 

zem a necessidade imediata do pacienke; 

2 ~ Atividades automáticas - as que são decididas de acorde com / 

outras razoes que não a necessidade imediata do paciente. A1- 

gumas atividades automáticas são determinadas pelo médico, ou 

31 «TU tros dizem speito a rotinas de cuidado de pacientes e outras / 

na ' f _ 
\ N ~ 

ainda sao baseadas em principios pertinentes a protecao e promo~ 

vn 
mz O da saude das pessoas em geral. 

Embora algumas açoes sejam decididas independentemente do / 

paciente, deve-se enfatizar que elas são planejadas com o objeti- 
z¬ ,

z 

; _ :ú 

vo de ajuda-lo. U enfermeiro pode praticar açoes deliberativas ou
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automáticas pela instrução, sugestao,orientaçÉo,e×plicação,infor- 
I' 

qv N 
maçao, solicitaçao, pergunta, tomando decieoes para o paciente, / 

manipulando o corpo do paciente, administrando medicamentos ou / 

tratamentos ou alterando o ambiente imediato do paciente. 

Enquanto for evidente que o cuidado da rotina, prescrições 

médicas a atividades baseadas em principios de saude são planeja» 

dos com o objetivo de ajudar o paciente, a deliberação É necessa~ 

ria para determinar se a atividade realmente alcança o seu objeti 

vo e se 0 paciente É ajudado por ela.
4 Deve-se fazer aqui uma destinçao entre o objetivo a que uma 

atividade realmente se presta a o objetivo pretendido para ajudar 

o paciente. Por exemplo, se um enfermeiro decide arrumar uma cama 

com o objetivo de te~la arrumado, sua atividade alcança o objeti~ 

vo, mas pode ser que não ajude 0 oaciente. 

U que o enfermeiro diz ou faz É necessariamente um resultado 
rw 

. 

. . 
` rv lu _

I 
da sua reaçao a alguma coisa na situaçao. As percepçoes, as ide~ 

ias ou os sentimentos especificos precipitam a sua ação. As idé- 

ias e os sentimentos em resposta direta às percepçães do compor- 

tamento do paciente foram discutidos anteriormente. Álgumas vezes, 

embora o enfermeiro perceba o comportamento do paciente, ele pode 

automaticamente pensar nas prescriçoes medicas, programas e rmti~ 
Í 

, » 9 - ' à '
› 

nas. principios de saude a asanm por diantu. Ideias autumaticae 

como essas não são realmente relevantes para o significado do com 

portamcnto do paciente, mas podem ser preocupação profissional do 

enfermeiro. 

Se um enfermeiro automaticamente faz agir sobre o paciente 

quaisquer percepçoes, idéias ou sentimentos sem explora-los. a a- 

tividade poda muito bem ser ineficaz do ponto de vista de alcan- 

çar o seu objetivo ou de ajudar o paciente.'Por outro lado, se o

/ \
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enfermeiro checa suas ideias o explora suas reaçoes com o pacien~
s 

to antes de decidir que à ação praticar, o que ele faz alcança / 

mais provavelmente o seu objetivo e ajuda o paciente. 

Ê desejável, naturalmente, para o enfermeiro ter em mente 
V 

4 r 

as prescriçoes medicas, os principios a programas de saude e as» 

z 
' Í Sim por diante; o isto o compreunoivel quando ele pensa nessas /

~ 
coisas em resposta as percepçoes do paciente. 

A atividade de um enfermeiro pode ser automatica ou delibe- 

rativa. 
' › a 1 Q - .. 

Um processo automatico de atividade É ineficaz para ajudar 

o paciente por uma das seguintes razoes, ou por todas elas: 

lí 

2... 

H... 

Q.. 

fg.. 

nv 380 

l ¬ 

2 - 

Ele É determinado por outras razoes que não o significado do 

comportamento do paciente e a necessidade naonsatisfeita que 

deu origem a este; 

Ele não permite que o paciente deixe o enfermeiro saber como 

sua atividade o influencia; 

Ele não se relaciona com as necessidades imediatas do pacien- 

tez' 

Ele pode ocorrer porque o enfermeino não está desimpedido pa- 
- 0 

ra explorar a sua reaçoo diante do comportamento do paciente;
O 

D enfermeiro não esta consciente de como sua atividade influ- 

encia o paciente. 

Por outro lado, atividades desempenhadas deliberadamente / 

eficazes porque ajudam o paciente, pelas seguintes razoes: 

Realizam:se depois que o enfermeiro conhece o significado do 

comportamento do paciente e a atividade especifica indicada Í 

para satisfazer a sua necessidade; 
‹ , 1 

A atividade É desempenhado de tal modo que o paciente e aju- 

dado a informar ao enfermeiro como sua'atividade o influencia
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3 - A atividade especifica indicada satisfaz a necessidade do pa~ 

ciento e alcança o objetivo do enfermeiro de ter ajudado o p¿ 
\~- _' __ ciente (senao, determina~Sc uma nova atividade); 

. Í . I . 

4 - O enfermeiro esta disponivel para responder a necessidade de 

ajuda do paciente; 

S ~ G enfermeiro como sua atividade influencia o paciente. 

G enfermeiro sabe oe sua atividade ajudou o paciente atra- 
I ¡ O . A _ ves de um processo de exploraçao que lhe da evidências para for» 

mar uma impressão. A impruuuao croaco ao ele observa uma mudança 

para "melhor" no comportamento apresentado logo de inicio. 

A observação de uma coerência entre o comportamento e náo / 

verbal parece necessaria ao enfermeiro para saber se ele ajudou o 

paciente. É também importante para ele saber exatamente que a ati 

vidado foi util. Admiaaivclmentu, icon não É um critério absoluto, 

mas É realistico para apratica da enfermagem. U que resulta no / 

ponto de vista particular do paciente pode ser identificado apenas 

pela exploração da reação do enfermeiro diante do comportamento 

do paciente depois que ele pensa te~lo ajudado, Se ele ainda não 

o ajudou ou eu o pacionto preciso da ajuda ndicional. então o pn- 
.

O 

ciente pode deixa-lo saber. 
_ 

z . 

Existem três possibilidades de o paciente ser influenciado 

pelas atividades de enfermagem: a atividade pode ajudar, pode não 

ajudar, oubo resultado pode ser desconhecido. A condideraçao das- 

sas possibilidades, É luz da ínabílidade do paciente para comuni- 

car claramente sem ajuda, torna possivel a formulação de um outro 

principio de enfermagem que orienta o enfermeiro quando ele execu 

ta tarefas com ou para o paciente. O enfermeiro inicia um proces-
N 

ao de Bxploraçao para identificar como o paciente É influenciado 

pelo que ele-diz ou faz. Apenas desse modd ele pode estar clara-

u
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mente consciente de como e se as sumo açoes estão ajudando 0 ps- 

ciente. 

G fato de que o enfermeiro pode perceber o que É irrelevan- 

te ou relevante, pensar correta ou incorretamente, sentir epropri 

ada ou inapropriadamente, e, alem disto, agir de maneira a ajudar 

ou prejudicar, indica que as açoes e reaçoes do enfermeiro devem 

ser disciplinadas para se tornarem relevantes, corretas, eproprig 
p Ê 0 dos e utero para o paciente. 

Um processo de enfermagem deliberativo tem elementos de con 

tinua reflexão, enquanto o enfermeiro tenta compreender o siqnifi 

cado para o paciente do comportamento que ele observa, e o que e» 

le precisa da parte dele para ser ajudado. Respostas que abrangem 

este processo säo estimuladas pela consciencia do enfermeiro, ca- 

da vez mais ampla, das caracteristicas particulares de uma deter- 

minada situação. 
' 

U enfermeiro ercebe ensa sente e ate de acorda com o mo 
13 v 0 ._ 

u ~ 
do como ele experimenta em sua propria participação na situaçao / 

enfermeiro/paciente. Em cada momento ele tem que descobrir mais 

sobre sua propria ação e reação, de modo a compreender os seus /
O 

significados distintos para o paciente. Por causa disso, as suas
O 

respostas obedecem a uma seqüencia definida. Primeiro, ele divide 

com o paciente aspectos das suas percepçoes, suas ideias e seus / 

sentimentos, exprimindo em palavras ou gestos ou tons não verbais 

a sua ideia, preocupação, ou questionamento de modo a conhecer / 

quão exata ou adequada É a sua reação. A resposta do paciente dá 

origem a reaçoes novas que ele continua a expressar e explorar. 

Ele deve fazer isto de modo que ambos possam descobrir o que cado 

um está pensando e o porque, de modo que se possa chegar a uma / 

compreensão da necessidade do paciente. Qoando se percebe clero-

\

vu
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mente a necessidade do paciente, o enfermeiro pode determinar um 
.~ 

meio apropriadoà de ação. O enfermeiro, entao, faz ou diz alguma 

coisa com ou para o paciente, ou juntos elos decidem que a ajuda 

de outra pessoa É necessaria.-oe'a cual for a acao, o enfermeiro 
_ 

1 1 

1 1 
~ z à questiona de modo a descobrir como a sua acao o influencia. 

- Um proccssolde enfermagem deliberativo está claramente rala» 

cionado ã função profissional do enfermeiro de ajudar o paciente, 
I ¡ EU porque ele esta numa posiçao de saber o que esLa acontecendo e se 

ele está sendo Útil ou não. U enfermeiro reconhece se satisfaz a 

necessidade de ajuda do paciente, notando a presença ou ausencia 

de melhoras no seu comportamento, Na ausencia de melhoras, o en- 

fermeiro sabe que a necessidade do paciente não foi ainda satisfei 

ta e se ele permanece disponivel inicia o processo novamente com 

qualquer quo seja o comportamento apresentado e que sara então, / 

observado. 

U Desfiflvelvimânëe dezPr9blâfflflszd§i£flffiImâgêv1= 

Estabelecer um relacionamento dinâmico enfermeiro/paciente 

näo É tão complicado como se poda ponoar, porém isso näo signifi~ 

ca que e paicodinämica do relacionamento seja simples. É a×trema- 
. u 

I O 

mente complexa. . 

O enfermeiro responde não apenas com a sua propria indivi- 
n 

' ` 'v v 4 dualidade, mas tambem com uma compreensao correta do objetivo das
C 

atividades que ele desempenha - objetivos que não são outomatica~ 

manto compreendidos pelo paciente e atividades que não correspon- 

dem automatioamentes as exigências das necessidades do paciente. 

Po r outro lado, o paciente se comporta de maneira individual e 

o significado do seu comportamento ou da necessidade que se lbe / 

da origem não É automaticamente comunicado ao enfermeiro, Sa is- 

so É relevante para situaçoes enfermeiro/paciente em geral, entao

1u
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são as comunicaçoes automáticas inadoquadas entre o paciente e o 

enfermeiro que complicam a situaçao enfermeiro/paciente. Copa Fn- 

nomano ao rulaciona dirotomuntu cum o aparucimunto do unformugum. 

Uma atividade planejada em beneficio dofpacianta pode não rg 

sultar em ajuda para ela. Isso lavanta a pergunta: ?Por qua se fc: 

isso am primeiro lugar?“ É comum receber os seguintes tipos da rL¿ 

posta de perguntas sobre o porquê de o enfermeiro ter dito o qua 

disse e ter feito o que foz para o paoicnto: "Era o momento para 

se fazer isso."; "Era isso o que au diria."; "Por qua o paciente 

pediu para fazar."; "U médico mandou."; "A supervisora disse-ma 

para fazer.". Embora essas respostas possam refletir uma falta da 

~ ~ ~ _ 

compreensao da funçao do enfermeiro, alas nao refletem a atitude 

do enfermeiro que É uma ajuda fundamental. Uma resposta apropria~ 

da: "Fiz ou disse isso porque o paciente precisava". 
Q. flls Não obstante as razoes que o enfermeiro para atividades 

que ele desempenha com pacientes, dave-se supor a sua intenção da 

o I' ' n Í 0 u Q 

ajudar. Nao e muito provavel que um enfermeiro profissional se ra- 

cusšsse a entender a nacessidadu do paciente, desde qua ale com» 

preenda o necessidade corretamente. 
_ _ . 9 . . 

uma voz que u atividade do anfermoiro É profiauionúl upwnnu
O 

quando ele alcança deliberadamente o objetivo de ajudar o pacienz,
C 

te, a atividade por si so não É critério decisivo pelo qual possa 
n h 

' 4 h - ' 

ser avaliada. Em vez disso, o que a relevante e significante e se 

a como a atividade serve para ajudar o paciente a comunicar as / 

suas necessidades a como ala É conduzida para que estas se satis- 
^ . 

façam. Embora isso possa sem aceito como um quadro de referencias, 

devemos ter consciência de qua a organizaçao coerente da responsg 

bilidade da anfarmagem(am alguns ambiente) requer ou espera qua o 

enfermeiro desempenha atividades nao relacionadas com a atividade

-
1
\
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I m «_ 

profissonal do momento. Como o numero de otribuiçoes nao profis- 

sionais aumenta, a liberdade do enfermeiro para ajudar o paciente 

necessariamente diminui. A preocupação com essas outras ativida» 

. . f . . 

des torna o enfermeiro menos disponivel para ajudar os pacientes 

nassuas necessidades. mesmo assim, as exigências do paciente de Q 

juda pelo enfermeiro são essenciais para o seu bom~estar, assim 

como o seu funcionamento profissional eficiente. 

As atividades profissionais são planejadas e executadas em 

beneficio do paciente. Quando o enfermeiro em coloboraçao com o 

paciente; identifica o que satisfara a necessidade do paciente e 

age de acordo com isso, o comportamento ou a condição do paciente 

melhora. Não esta de acordo com a realidade esperar que a ativíd¿ 

de sem deliberação se adapte ao paciente. Como duas pessoas podem 
, r _ _ 

zu 

saber o que e exigido uma da outra a nao ser por acaso, sem tro- 

car informaçoes? Cada uma, antes da sua experiencia juntas, esta- 

va percebendo, pensando, sentindo e comportando-se de modo dife~ 

rente. Ha probabilidade de haver, no inicio, um conflito quase i- 

nevitável entre um processo automatico de atividade e a necessi~ 

dade imediata do paciente. isso pode ser descrito como um "confli 

to situacronal". '

O 

O resultado de uma situação de enfermagem depende da ação 

que o enfermeiro pratica. Esses resultados podem ou não ser uteis 

para o paciente; pode nao se saber, tambem, como influenciaram o 

paciente. Quando o comportamento do paciente não mostra mudança 

para melhor, o enfermeiro pode supor que ele não está atuando efi 
na

' 

cazmento. A acao do enfermeiro crie, soluciona ou evita um problg 

ma. ' 

A investigação mostra que problemas surgidos nas situaçoes 

de enfermagem são resultados diretos das atividades cedidas e exe

ú
1
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cotadas sem levar~se em consideração anecessidade imediata do po»
m 

ciente. teses atividades ou sao prescritas por médicos ou são de~ 

cididaa independentemente pelo enfermeiro. 
,

_ 

É importante reconhecer que o enfermeiro está usando uma / 

prescrição médico para o paciente e não está executando prescri-
~ çoes para o medico. lsso é logico, uma vez que, se o paciente fos 

eo capaz de fazer sozinho n plano de diagnostico H du tratamento. 

zw 

com toda certeza 0 enformuiro nflo ue wnvolveriu em primeiro lugar. 

Os problemas enfrentados pelo enfermeiro começam com inade- 

quaçoes inerentes á situação de enfermagem, isto É, as reações e 

açoes automaticas do enfermeiro e do paciente e as comunicaçoes / 

pouco claras resultantes . Quando o enfermeiro não aceita os prig
z 

cipios de prática eficaz que resolvem essas inadequaçoes, ele age 

automaticamente e permite que o "conflito situacional" continue. 

Embora em situaçoes enfermeiro/paciente surjam problemas dos "con 
(`

z 

flitos situacionais" não resolvidos, eles se manifestam para o eg 

fermeiro de um ou dois modos. Ou ele descobre que as suas atividg 

des são ineficazes para chegar aos resultados desejados ou indepeg 
. 

X

. 

dentemente ele decide que o comportamento manifestado pelo pacien 

. . 
~ 0 . 

te É “ineficaz” em relaçao ao seu bem-estar. Em ambos os tipos de 

. . 
O z u 

problemas a natureza de aguda do relacionamento enfermeiro/pacieg 

te se rompem. 

Não se sugerem que enfermeiros tenham jurisdição superior f 

s ,_ :_ ~ _~ . 

as prescriçoes medicas. Estas sao decisoes geradas das necessida- 

des medicas do paciente o säo portanto de responsabilidade do md» 

dico. Ele tem a prerrogativa de prescrever. Entretanto, na práti- 

ca corrente da enfermagem, o enfermeiro executa atividades pros~ 

critas e o faz em beneficio do paciente. Já que a sua atividade É 

' ' . . . 
. _V_ 

nesses casos; prescrito pelo medico, o uso que ele faria da pres-

-
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criçäo levaria necessariamente em consideração a responsabilidade 
inerente em quafiquer ato que um enfermeiro executa com ou para o 

_ h ' 
_ c « A ó u . paciente, isto e, consideraria como a atividade influencia o pa- 

ciente. Não obstante, se o enfermeiro acha ou não util a ativida- 
de, ele nao muda o que está prescrito. Em vez disso, ele informa 
ao medico sobre oa resultados da atividade prescrita, se este ein 
da não sabe, ele continua, mudo, ou cancela suas prescriçães con- 
forme ele achar necessario. 

Qualquer atividade automatica É ineficaz, a menos que o en- 
fermeiro perceba que o paciente foi ajudado por ela. Se o enfer- 
meiro percebe que o paciente não foi ajudado, ele podera dirigir 
a sua atenção para uma explicação mais detalhada, com o objetivo 

~

o 
de identificar que a atividade especifica satisfara a necessidade 
do paciente. Se o enfermeiro não refletir sobre como sua ação in- 

'1 

fluencia o paciente, então a necessidade não satisfeita do oacieg 
te permanece de modo que não ha nenhuma melhora na sua condição. 
Pode-se concluir então que atividades ineficazes podem ser preve- 
nidoa se o enfermeiro identifica e satisfaz a necessidade do pa- 
ciente antes de tomar qualquer decisao sobre qual atividade seria 

, O indicada. 
_

'

O 

Çeríëeflrtfimêeteilnâfisõzidfl ooãêfiianfeâ 

Usa-se comportamento ineficaz do paciente para significar / 
qualquer comportamento que impeça que o enfermeiro desempenha as 
suas atividades para o cuidado do paciente,ou que ele mantenha um 

' relacionamento satisfatorio para o paciente. Esses comportamentos 
são freq"uentementa chamados "nÃo~cooperativoa" , "desarrazoadoe”, 

V “de exigência" ou "de ordem". 
` Quando o paciente se recusa a cooperar ele impede que o en~
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fermeiro executa atividades que são planejadas em seu beneficio,e 

assim ele se comporta de um modo que parace ser incompatível comz 

o seu bem-estar. Quando faz solicitaçoes ou exigências desarrazoa~ 

dos,ou gasta a maior parto do seu tempo dando ordens ao enfermeiro, 

ele se comporta da um modo que pode impedir due o enfermeiro gosto 

dela. De corta forma,quando o paciente se comporta de um modo que 

faz 0 enfermeiro pensar que ele É desarrazoado, então o comporta» 

manto está em oposição direta as prerrogativas dozenfermairo.no / 

desempenho da sua funçao profissional de ajuda-lo. Quando ele *dá 

ordens” ou É ”desarrazoado" ele não esta reconhecendo os conheci‹ 

mentos técnico-administrativos do enfermeiro profissional. Geral- 
-1 mente daovse ordens e fazem-se exigências a uma pessoa apenas quag 

.

» 

do essa pessoa não tem.ou se pensa que ela não tem,boa vontade em 

cooperar. . _ 

Se o "conflito situacional" inicial não É solucionado,o en- 

fermeiro tem um problema para resolver. O problema surge porque a 

atividade planejada e pretendida para o beneficio do paciante,mas 

uxocutada nutomaticomontu.É ineficaz; o atividade É ineficaz por~ 

que e necessidade do paciente não foi identificada e oatiofuita e 
,

O 
se a atividade nao for reconduzída atraves de um processo de reflg

O 

×ao,poda resultar uma série de atividades ineficazes e,além disso, 

retardar a melhora na condição do paciente. 

A simplificação das situaçoes~enfrentadas pelo paciente deëo 

senvolve-se na medida em que o enfermeiro toma consciencia da que 

o comportamento apresentado por ele É uma manifestação das necessi 

dades não-satisfeitas. , 

Pode parecer que o comportamento ineficaz do paciente está 
ro inicialmente em oposiçao direto ao interesse do enfermeiro por ele. 

. _ (_

z 4 _ 
4' 

Parando para descobrir o que este errado,o enfermeiro e capaz de

z
.u
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'V 

compreender que o paciente realmente nao se opoe a ele,mas que a 

sua necessidade não está sendo satisfeita. 

Caso estas situaçoes pareçam simples demais para explicar os 

grandes problemas de enfermagem,pode-se dizer que superficialmente 

parecem "maiores". Novamente a raiz do problema era a mesma,isso e, 

o conflito inicial entre a necessidade imediata do paciente. 

Atividades inoficazes podem também ter outras impliceçoes im 

aortantes,isto e,o custo do cuidado da enfermagem,o progresso da / 

condição do paciente,o custo do material,medicamentos e outros. 

A discussão dosgproblemas de enfermagem ajuda a demonstrar e 

n 
¡' n n Q n ¢ n - À importancia de identificar e satisfazer a necessidade imediata do 

paciente no inicio de interaçao,antes que uma atividade seja deci~ 

dida. Quando isso não ocorre,os proolemas que resultam.s§o,cnm efci 

to,resultados diretos da necessidade do paciente nšo‹satisfcite,/ 

Esses problemas chamem e atenção do enfermeiro quando o comporta- 

mento do paciente parece "ineficaz" para o interesse de seu proprio 

bom-estar. 

As rotinas de enfermagem são atividades necessárias e automá 

ticas e,por isso,o enfermeiro deve manter uma consciencia das pos-
O 

A' . - ^' . . . siveis repercussoes. Mantendo tal consciencia,o enfermeiro tem do-
O 

is meios de lidar com atividades automáticas. Primeiro,deve agir / 

ou tentar agir,e então descobrir se o paciente foi ajudado ou.peln 

menos,se.nÊo foi encomodado pela atividade. Se o paciente não foi 

ajudado,o enfermeiro tem um problema e deve entao começar a identi 

ficar a atividade es ecifica ue É necessária. Um se undo meio de /P 

, 
"' f . « " ‹ . m. 

que ele dispoe e deixar em suspenso a sua decisao de agir e primei 

ro identificar a necessidade imediata do paciente,evitando,aesim, 

um proolema. 

Uma atividade pode ser correta quando É executada automdticg

1
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' ¢ u 1 A
" 

mente, mas e ineficaz na aguda ao paciente ou na obtençao do re- 

sultado desejado. 

Tendo havido atividade, o enfermeiro pode, no entanto, ex- 

plorar o seu efeito caso um meio de identificar a necessidade do 

paciente. É possivel que o enfermeiro descubra que a sua ativida- 

de automatica não perturba o paciente, ou É possivel que ele per- 

ceba que ela foi formulada de modo incorreto e tem que ser recon- 

duzida, Desse modo o enfermeiro pode solucionar o problema que u- 

ma atividade automatica pode gerar. 

Se o enfermeiro automaticamente decide pela atividade "cer- 

ta", mas deixa em suspenso o que ele quer alcançar até que identi 

fique e satisfaça a necessidade do paciente, ele ajuda o paciente 
u ‹ v ' 

ø 1 
.t ' 

e alcança seu objetivo primario. Se o enfermeiro nao e capaz de 5 

xecuter o que ele pensa que É indicado, ele ajuda o paciente a di 

zer-lhe porque o seu julgamento É ímuroprio e incorreto. Ele en- 
_ ~ _

ø 
tão toma uma nova decisao ou continua a explorar o que esta ocor- 

rendo, de modo que o paciente compreenda e aceite o que o enfer- 

meiro aC.1'edi'tí-3 ser indicado. Em ‹¡uel‹'¬'u‹:r dos casos u ub_jeLi\.›‹.› É ¿¡z_ 

judar o paciente. 

Concluindo, ha um conflito necessarfb entre-qualquer ativi- 
- . . . ~ . . 0 . _ dade automatica e as solicitaçoes imediatas de ajuda do paciente. 

Esse conflito pode ser resolvido lidando com o problema subseqüeg 

te depois que há a atividade. U conflito pode também ser resolvi- 

do imediatamente se o enfermeiro deixa em suspenso a sua decisao 

de agir e primeiro identifica a necessidade do paciente, evitando 
A \ assim a ocorrencia do problema. 

Problemas no relacionamento enfermeiro/paciente podem por- 

tanto ser solucionados ou evitados. Seja qual for o metodo que o 

enfermeiro use, ele pode estabelecer, manter ou restabelecer o /
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a sup ajuda se ele inicia um processo de idontificeçao da necessi 

dade imediata do paciente. 

Naturalmente, nem todos os pacientes podem ser ajudados pe~ 

,lo enfermeiro a este ponto. Em vez disso, a sua melhora sempre se 

relaciona com o que o enfermeiro o o paciente iniciam, com o ex- 

tensão do seu contato e com o que eles são capazes de realizar. / 

Em cada contato o enfermeiro repete um processo de aprendizagem / 

de como ajudar o paciente individualmente. A sua propria individg 

alidade e a do paciente exigem que ele examine esse processo cade 

vez que É chamado para prestar serviço aqueles que precisam dele. 

b) Definição de Termos segundo Úrlando: 

gnfermagemz 

"Ê a resposta a individuos que sofrem ou antecipam uma sen- 

sação de desampara.“ 

"Processo de cuidar numa experiência ímedieta.... para avi 

tar, relevar, diminuir ou curar a sensação de desamparo do indivi 

duo.Y b 

Procurar e satisfazer a necessidade imediata de auxilio do II 

_

O 
paciente.”

O 

ríeàafde Eê1cf@reêââzn= 

"Crescente sensação de Bem-estar; uma alteração para melhor 

no comportamento do paciente; aumento na habilidade e adequação 

em cuidar melhor de si." 

Saude: 

"Sensação de adequação ou bem-estar." 

"Necessidades satisfeitas." 

“Sensação de conforto."

v
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Ambientg: 

'Não defina. 

Sor humano: 

"Scr om ovolução com nmcnnuidaduu.“ 

Çliefltswëfi §flferwaâ=w= 
“ Paciente sob cuidados médicos e que não podem lidar com / 

suas necessidades ou cumprir sozinhos 0 tratamento médico." 

Êroblgm§mgç;Enfermaqem: 
"Sofrimento devido a necessidades não satisfeitas por causa 

~ 'f .- das limitaçoes fisicas, reaçoes adversas do tratamento, de e×pe~ 

riëncias que impeçam o paciente de comunicar suas necessidades." 

§tivid‹dÊs_Ineficazes:8 

"Agir de modo e não auxiliar o paciente ou não alcançar os 

propósitos profissionais." 

Comportamento Ineficez: 

"Tal como sendo não cooperativo, irracional, buscando ou / 

tendo comportamentos que impeçam o enfermeiro de cumprir suas tn« 

refas ou ter uma relação satisfatdria com o paciente."
O 

P§Q¢fi§§2e:Qâd€0f¢rmàasm= 
` O 

"A interação do: comportamento do paciente, a reação do en- 

fermeiro e as ações de enfermagem recomendadas para o beneficio' 

do paciente.” 

“Processos pelas quais o enfermeiro age." 

§e¿ê§§ââ_§âífl§m¢i22¿Bê5i@fl$â= 
Êfiãsíco na teoria e não difermnte da terapêutica de enfor- 

magem ou processo de enfermagem." 

lâââaëuiisâodeififlf@rwêââm=
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Q ¡.... H (U H' Cú OI tunrao 
_: 

"Iniciar um processo de auxiliar o paciente a expressar o / 

significado eepeciƒico do seu comportamento do maneira a vurifi- 

car seu sofrimento e njudur o paciuntm o uxplornr o snfrimuutw du 

modo a descobrir o auxilio necessário o que esse eofrimento seje 

revelado." 
"H ”nQi£2£e=EÍ 801. 

"Chamar a atenção para o auxilio de outros."
Q 

" f. 
`

. Qualquer auxilio que o paciente possa necessitar para que 

suas dificuldades sejam superadas, isto É, para que seu conforto 

fisico e mental seja assegurado tanto quanto possivel enquanto e~ 

le estiver sob alguma forma de tratamento ou supervisão médico." 

“Instruir, sugerir, dirigir, explicar, informar, requerer, 

questionar, tomar decisocs, de forma automática ou deliberada, pg 

ra o beneficio do paciente, manuseando seu corpo, administrando J 

medicamentos ou tratamentos, ou pela alteração da vizinhança imo- 

diata." 

c) Metodos e Tecnicas: 

O processo de enfermagem, para melhdr aplicação, foi dividi 
- 0 _ _ 

do em tr es fases sendo que, para cada uma, foram criados 1nstru~ 

mentos proprios: 

ürimeira fase: Diagnostico. 

Instrumento n$1: Qados Básicos do Êaci§nte¿ 

Nome: 

Registro: Quarto: 'Leito: 

1 - xóznâifizaçãzz 
`

z 

Idade: Sexo: Cor: 

Estado civilz'
â

C
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Nfimaro e idade dos filhos:
a 

Escolaridade: 

0cupação:z 

Profissão (inclui a do conjuga): 

Religião (praticante): 

Procedëociaz 

Data de admissão: 

Diagnostico medico: 

Por onde foi admitido: 

Naturalidade: 

11 - Perceoçoes, Sentimentos e Pensamentos: 

Percepçoes Sentimentos Pensamentos 

Trabalho 

Família 

Doença 

Internaçao ~ \ 

Cirurgia 

. É 

Lll.-'Necessidades afetados: 
_.,.... .___ . __ 

- sono é repouso 

físicas ` 

- eliminaçäes 

- cuidado corporal 

- exercícios e atividades 

- alimentação e_hídrataç§o C 

4 1

\

›
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` ‹~ 

un 

na 

eu 

-› 

‹ _ 

habitação 

sexualidade a reprodução 

reçreação 

religião 

constelação familiar 

atividade profiasional¬ 

educação para a safide 

(fumo, álcool, drogas a 

alergias). .

'

V 

a) Como e no que espera ser ajudado? 

D) 

c) 8,qua gostaria de perguntar? 

d) Dados ¢1Ínicos.dé interessa para a enfârmagem, 

2) 

' N0mB= Quarta: Lexto. 

_ , 'if*~¬z_, ,WA-f Vzrzzffv-.--‹zõâ=f.=«›-1.. ..;...;:';:=: W r ' -‹~››‹-no .~__¬ . A _ V _ _ __ __ 

- Outras observaçãesz 

U que acha que pode fazer para se ajudar?

z 

Impressäes do enfermeiro sobre o paczente 

' Instrumunto n 
¬ . 

IV - Dados do exame físico: (xncluzndo sxnals vltazs) 

Data e hora Parcepçoes dxarlas do paclante 
\./
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Instrumento n93: 

Data e hora Dbsarvaçães diárias do enfermeiro

W 

_ _ V, ____,~f ¿»~z_ ,___ _¬ ff; ,fz ._._:::__z______::__:: ______ ___ _ _ _ __ ______::¬ f 
_ 
'H' 

. 

"f ' 
. _ .zz 7-: .

C
‹ 

Segunda fase: Plano.

5 

ñata e Necessidades não Plano de Cui- \ Hcrãrio 

Instrumenta n91: Instrumento Diário: 

Hora satisfeitas dados 

í~~.-.‹-_.zz.-. _ :¬<-¡f_ zf f¬fâ.~:_:.¬;_.z.. _¬_.fz_ _- , “___ à ,___ ,,-z__›.¬ ‹-_, _ 
__ ___, <_z.:zzz,,_ , -, , _... ,__ _ _ _ ,__ __,,_..._.,_____ ,_ _ _. . _,___,,__,____,,_,___________ _ 

..¬.f¬¬-z...~.z-z. .,- ú z-_ : --_ .~_f .~.z»;_ ,z~_~ »_~ z_¬z.; _›.- ¬¬»z~. _ zr -__ ___ __ .i _ -W ---_ _ -._z ---_ z....¬,_4....___›_,..- __,._--...¬z______-___zi..... 

Terceira fase: Avaliação. 

Data 

Instrumento n9l: Ficha de Alta: 

de internação: 
O _ vv _ Numero de intarnaçous antcriorea: 

Data de.altm: 

Diagnóstico médico: ° 

Tipo 

Data 

Opinião do paciente em relação 

de cirurgia: 

de cirurgia: 

.Tratamento médico: 

Tratameniu da-enfermagem: 

Hospitalização: 

Atendimento recébidu: 

Seu estado atual: 

ml
Ui
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1 

Percegçoes futuras do paciente:
I 

- Camo se aente'agora que está saindo do hospital? 

~- Caao já tenha aids inturnado nesta instituição anteriormente, 
`

\ 

sentiu alguma diferença entre a situação atual e as outras? 

~ No que a hospitalização mndífícou a sua vida? 

- Sente-se apto para recomeçar a vida 15 fora? 

§ Recebeu orientaçães do médico? Quais? 

ürientaçãee de enfermagem:

0

1
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J

› 

III - ÚBJÊTIVU5: 

a) Gerais: 

- Prestar assistëncia de enfiermagem ao paciente internado / 

em unidade cirfirgica utilizando a Teoria da Relação Dinâmica En- 

fermeiro/Paciente. 
_ 
~ Fazer boletins informativos sobre patologias menos comuna 

e estudo da caso de quatro pacientes. 

lb) Eapecificos: 

A , 
A 

. . 

~ Estabelacar um processo de ajuda,atravÉs da interação en- 

fermeiro/pacianta para promover a identificação dos significados 
. z ' - 

dos comportamantos dos_mesmos nas suas necessidades ou problemaá
\ 

`imediatoa; 
~ 

- Utilizar o processo de enfermagem como método de trabalho 

para o acompanhamento individualizado aos pacientes; 

- Ajudar o paciente a explorar o problema de modo a idanti~ 

P 
ficar a ajuda_que ele requer para que o seu problema possa ser sg 

lucionado; .
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- Orientar o paciente/família nas necessidades apresentadas
, 

durante a internação; 

- Executár açãas deliheradas de enfermagem para fornecer a- 

juda para suprir as necessidades expressas pelo pacíante(o×igena- 

ção, hidrataçãø, alimentação, sono e repouso, mobilidade e motiii 

dade, eliminaçães, higiene, etc...); 
- Fazur boletins informativos aobre patologias menos comuna 

que serão distribuídos para as enfermeiras s funcionários da uni» 

dade; 

- Fazer quatro estudns de caso que serãd apresentados no rg 

latdrio e discutidos com a equipa de enfermagem da unidade, os / 

quais serãu feitas com base no processo de enfermagem; 
- Executar técnicas complexas de enfermagem afim de desen- 

Qolver habilidades;

1

\

1
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Iv» _ Es'rRA|És1As DE nf-:sE:×:vr;1-v1‹~zE1-«foz 

Iniciaremos o estágio na unidade dia 12/U9/B5 em sistema de 

rodízio (uma aluna por turno de quatro horas). Neste dia, todas / 

as alunas trabalharão no período das 7 as ll horas, onde oartici- 

parao da passagem de plantão, Fazendo a apresentaçao de seus no- 

mes, do projeto e dos objetivos gerais aos funcionários e enfer- 

meiras da unidade. 

Para auxiliar na execução de nossas tarefas, Faremos um pe- 
l s ' 

queno treinamento atraves de conversa informal a dois atendentes 

(um de cada turno diario diferente), ao auxiliar responsavel pe- 

la medicação e curativo na ala em que estivermos trabalhando, por 

acreditarmos que estes entram mais em contato com o paciente do 

que as demais categorias de enfermagem. . 

U treinamento sera baseado nos objetivos de nosso projeto e 

na Ieoria do delacionamento Enfermeiro/Paciente (modo de abordar 

o paciente, forma de questionamento das queixas e solicitoçoes do 

paciente, como manusear o processo de enfermagem por nds elabora- 

do : como satisfazer as necessidades do paciente). 

A escolha dos leitos sera aleatória, levando-se, porem, em 

consideração, a praticidade e facilidade de locomoção (quartos / 

proximos uns dos outros com pacientes do mesmo quarto).

\
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Inicialmente serão escolhidos dois pacientes com os quais 

será desenvolvido o projeto. Esta escolha também sera aleatoria. 

Nos entraremos em contato com o paciente, nos apresentare~ 

mos e procuraremos dizer em rápidas palavras o que sera feito e 

' . como sera desenvolvido. 
Como foi dito anteriormente, dividimos o processo de enfer- 

magem (segundo a Teoria de Orlando) em tres Fases: 

- Diagnostico;

� 

- Plano; 

- Avaliação. 

. Na primeira Fase utilizaremos uma Ficha para levantamento 

dos dados basicos do paciente. Para_o preenchimento desta, fare- 

mos entrevista com o mesmo. Alem desta, utilizaremos as fichas 

de pescepçoes diarias do paciente, onde ele dara a sua percepção 

em relação ao seu estado geral, tratamento, hospitalização e ou~ 

tros, e a ficha de observaçoes diárias do enfermeiro, onde nos rg *P 

qistraremos dados considerados importantes (queixas, estado geral 

resultados de exames, avaliação da metodologia aplicada, etc...). 

Na fase do plano utilizaremos um istrumento diário do qual 

constam as necessidades não satisfeitas do.paciente, as quais se~ 
vv

' 

rao levantadas a partir da ficha de dados.b5sicos e visitas dia- 
‹ Q . 

' ¢ › rias, o plano de cuidados com seus respectivos horarios a fim de 

satisfazer as necessidades do paciente. 

A fase de avaliação sera para medir o aproveitamento do uso 

da teoria, segundo a opinião do paciente. Para isto, utilizaremos 

a ficha de alta que sera preenchida atraves de entrevista por oca 

sião da alta hospitalar, porem,_faremos avalieçoes diárias do pa- 

ciente atraves das fichas de percepçäes do mesmo e ooservaçoes do 

enfermeiro, cujos dados servirao para acompanhamento da cvcluçao 
I

.

f
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do paciente e avaliação de seu-estado áeral. 

Sempre que possivel e necessario, serão dadas orientoçcss 
. K . 

^' .
" 

ao paciente e/ou familia em relaçao as suas necessidades nao en- 

tisfeitas durante a internação e por ocasião da alta hospitalar. 

As açães por nos executadas serão feitas deliberadamente com 

o objetivo de ajudar o paciente a expressar o seu comportamento / 

Q/ou pedido do njudo o fim do idontificur unuo pruhlnmno imndiu- 

toa. 

Gs boletins informativos serão feitos sempre que se julgar 

necessário e discorrerão sobre novas oatologias. Us mesmos serão
› 

. . P . . . ' . . . distribuidos aos demais enfermeiros e funcionarios da unidade, 

No decorrer da aplicação do proneto, seršo colhidos subsi- 

dios para a elaboração de quatro estudos de caso, dos quais cons~ 

terá o processo completo de enfermagem, com ficha de dados'bšsi~ 

cos, instrumento diário, perccpçoes do paciente, obssrvaçoes do / 

enfermeiro, ficha de alta, acompanhamento de pre, trans e pos-opg 

ratorio. Estes estudos constarão do relatorio final e serão apre- 

sentados ae professoras supervisora e orientadora e demais pesso- 

as`interssadas. 

As açoea de enfermagem por nos praticadas, serão desenvolvi 

das a principio com dois pacientes, abrongendo no final do estã- 

gio um total de trinta pacientes com os quais utilizamos a teoria. 

Essas ações de enfermagem serão desenvolvidas de modo que o 

«~ 

paciente contribua na descoberta de suas necessidades nao satis- 

feitas e que, conjuntamente com o enfermeiro,busca alternativas / 

_ 
4» para satisfaze-las. 

A primeira o segunda somaná de estágio serão para adaotaçno 

na unidade. Neste periodo serão fixados os leitos dos pacientes 

com os quais-trabalharemos, será Feito treinamento informal dos 
l 
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funcionários que nos auxiliarão e será testado o processo de en- 

fermagem. 

Na terceira e quarta semanas executaremos o progeto com dois 
` pacientes e a partir da.quinta semana começaremos a trabalhar com 

‹‹ ~, 

quatro pacientes. › 

I

; 

O acompanhamento do paciente escolhido para estudo de caso 

poderá ser realizado am qualquer atuou do uatágiu, ounuu que ú ú- 

presentação`do referido estudo será feita`em data e hora a combi- 
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A Teoria do Relacionamento Dinâmico Enfermeiro/Paciente da~ 

ta de 1957. Porém, em nosso meio, nunca foi aplicada por alunos, 

sendo que nos reolvemos aceitar o nosso proprio desafio para ver 

os resultados; 

As dificuldades encontradas na elaboração deste progeto fo- 

ram muitas, principalmente em relação a bibliografia que É bastag 

te resumida, no entanto, a boa vontade encontrada em muitas pes- 

soas que nos ajudaram, deu-nos ânimo para trabalhar na-busca de / 

um novo metodo de assistência da enfermagem, visando a mais rápi- 

da recuperação do paciente. 
' Qepois do estudo da Teoria de Orlando, estamos cientes das 

. 
- 

' 0 

suas limitaçães que já foram descritas anteriormente, e como já / 

,dissemos tambem, estamos dispostas a superar muitas delas. 

Como somos o primeiro grupo a aplicar a referida teoria em 

um progeto de conclusão de curso, esperamos atingir bom exito pa- 

ra que no Futuro outros possam utiliza-la tambem, sempre com ino- 

vaçães, a Fim de_aprimorar os seus conhecimentos profissionais e 

dar uma assistencia de enfermagem cada vez mais proxima do ideal, 

o que É nosso intuito. 

Esperamos contar com o apoio dos fuqcionarios e enfermeiros 

da instituição onde realizaremos o nosso estágio e cremos. isto /

‹
1\



"x 

43, 

não sprá difícil; quanto a colaboração por parto oca pacientes, Q 

creditamos que dependerá mais de nos do que doles orupriamente. 

Todos os resultados obtidos durante a aplicação deste projg 

to serão descritos ao final do estágio em relatorio.
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VII ~ ANEXOS: 

- anexa 1z Planta física bzi×a da uniózúz de c1ínâ.¢z cirúrgica 
3 

u 

Masculina do Hospital Governador Celso Ramos (áfl ân~ 

dar) o



- ANEXO 1.: Planta física baixa da Unidade de Clínica Clrurgxcu 

Masculina do Hos itàl Gavarnadg__;__h_Çç_}_§_g__ Ramos (49 annar) 
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Legeñda para a planta física da Unidade de Clínica Cirfirgica do 
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Hospital Governador Celso Ramos (49 andar):
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Quarto de doía laitoa. 

›Banheiros. 

Quarto do oinco luitoa. 

capa» 

Sala de eetar dos funcionários. 

Quafio de pacientes externos com tres leitos. 

Posto de enfermagem. 

Sela de serviço. 

Sala de curativos. 

Hall do público. 

Elevadores do público. 

Elevadores dos pacientes. 

Deposito de roupa limpa. ' 

Sala de guarda de macas, cadeiras de roda, suportes de soro, 

atco ou 

Deposito de roupa suja. o 

Coleta de lixo e local de despejo. °' 

Sanitários. -. 

Escadas de acesso entre os diversos andares do hospital.


