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MARINHO, P. M. L. TECNOLOGIAS LEVES E ENFERMAGEM EM UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA: UM ESTUDO COMPARATIVO. ARACAJU: UFS, 

2015. 90 p. 

 

RESUMO 

As tecnologias leves estão relacionadas ao processo de vinculação do paciente aos 

profissionais da saúde, à autonomização do indivíduo, ao cuidado acolhedor e à gestão da 

assistência centrada nas demandas do paciente. A equipe de enfermagem, por estar ao lado 

do paciente durante as 24 horas, está predisposta à utilização destas tecnologias, sobretudo, 

em Unidades de Terapia Intensiva, onde a atenção pretende suprir a vulnerabilidade sempre 

constante dos pacientes. Objetivo geral: comparar o uso das tecnologias leves no cuidado 

prestado pelas equipes de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva entre Hospitais 

Públicos, sendo um de Ensino e outro Estadual da cidade de Aracaju/SE. Método: estudo 

descritivo, transversal, de abordagem quantitativa e natureza observacional. Os dados foram 

coletados através de um instrumento de observação validado através do Percentual de 

Concordância e Índice de Validade de Conteúdo (IVC) por seis juízes entre dezembro de 

2014 e fevereiro de 2015. A coleta de dados foi realizada no Hospital de Ensino e no Hospital 

Estadual no período de março e abril de 2015, no qual foram observados enfermeiros e 

técnicos/auxiliares de enfermagem durante as atividades assistenciais.  Na análise dos dados 

foram utilizados os Testes do Kolmorogov-Smirnov, Teste de Mann-Whitney e Qui-

quadrado. Resultados: o Teste do Kolmorogov-Smirnov demonstrou a distribuição não-

normal das tecnologias leves e o Teste de Mann-Whitney apresentou um p-valor <0,0001 o 

que significa que o uso de tecnologia leves pelas equipes do Hospital de Ensino e Estadual 

foram estatisticamente diferentes, sendo que o Hospital de Ensino apresentou maior 

prevalência no uso das tecnologias leves. Quanto à categoria profissional, os enfermeiros 

utilizaram com mais frequência as tecnologias leves que os técnicos/auxiliares de 

enfermagem. Conclusão: As tecnologias leves, quando efetivamente utilizadas, 

transformam o processo de trabalho, impactam sobre a humanização na assistência de 

enfermagem, uma vez que, a essência do cuidado é o ser humano e a aplicação de tais 

tecnologias favorecem uma aproximação com outras necessidades além das biológicas. 

 

Palavras chaves: Tecnologias em Saúde. Enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva. 
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MARINHO, P. M. L. LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES AND NURSING IN 

INTENSIVE CARE UNITS: A COMPARATIVE STUDY.  ARACAJU: UFS, 2015. 

90p. 

 

ABSTRACT 

Lightweight technologies relate to the binding process of patient health professionals, to the 

empowerment of the individual, to welcoming and the management of assistance focused on 

the demands of the patient. The nursing staff, to be next to the patient during the 24 hours, 

is predisposed to the use of these technologies, especially in intensive care units, where 

attention is intended to meet continuous vulnerability of patients. General objective: to 

compare the use of lightweight technologies in the care provided by nursing in intensive care 

units between public hospitals, being a State education and another in the city of Aracaju/SE. 

Method: descriptive, cross-sectional study of quantitative approach and observational 

nature. The data were collected by means of an observation instrument validated through the 

Percentage of Agreement and Content Validity Index (CVI) by six judges from December 

2014 and February 2015. The data were collected in the teaching Hospital and State Hospital 

during the period of March and April 2015, in which were observed nurses and nursing 

assistants/technicians for assistance activities. In the analysis of the data has been used the 

Kolmorogov-Smirnov test, Mann-Whitney Test and Chi-square. Results: the Kolmorogov-

Smirnov test showed the non-normal distribution of light technologies and the Mann-

Whitney Test presented a p-value < 0.0001 which means that the use of lightweight 

technology by State and teaching Hospital were statistically different, being that the teaching 

Hospital showed the highest prevalence in the use of light technologies. As for the 

professional category, the nurses used most often lightweight technologies 

technicians/nursing assistants. Conclusion: lightweight technologies, when used effectively, 

transform the process of work, impacting on the humanization in nursing care, since the 

essence of care is the human being and the application of such technologies lead to a 

rapprochement with other needs in addition to the biological. 

 

Key words: Health Technologies. Nursing. Intensive care unit. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia é, filosoficamente, inerente à vida humana em sociedade e, 

sociologicamente, compreendida como todas as formas de transformação de produtos em 

bens e serviços quando a eles são aplicados o trabalho manual e/ou o intelectual 

(LORENZETTI et al, 2012). Assim, pode ser entendida como conhecimentos, saberes, 

ferramentas, métodos e processos que fundamentam e sistematizam o saber-fazer do 

profissional (PAIM; NIETSCHE; LIMA, 2014).  

Merhy e Onocko (2007) dividiram as tecnologias envolvidas no processo de trabalho 

dos profissionais de saúde em tecnologias duras, leve-duras e leves. As primeiras referem às 

maquinas, equipamentos e normas, as segundas referem-se aos saberes estruturados 

utilizados no processo de trabalho. E as leves se referem à produção de vínculo do paciente 

com a equipe e/ou profissional de saúde, sua autonomia no processo de cuidado e acolhida 

na instituição de assistência à saúde, que atuarão na gestão do processo de trabalho e têm 

importância no cuidado pautado pela humanização, qualidade e segurança. 

Oliveira (2010) relata a existência de uma relação entre as tecnologias e o processo 

de trabalho da enfermagem sob duas óticas: a técnica, na organização dos instrumentos de 

trabalho; e a relacional, redefinindo as conexões internas da equipe e desta com os pacientes. 

Destaca, ainda, a importância das tecnologias para estruturar as ações de saúde e efetivá-las 

conforme as necessidades dos pacientes e dos profissionais. Esta relação (tecnologia e 

processo de trabalho) é legitimada por Leopardi, Paim e Nietsche (2014) quando afirmam 

que a produção do cuidado impõe a necessidade de apropriação de instrumentos que 

possibilitem relações terapêuticas humanas e competentes. 

Ao mesmo tempo, é necessário ressaltar que embora seguindo referenciais teórico-

filosóficos distintos, é possível encontrar interfaces entre a classificação de tecnologias em 

saúde, especialmente as leves, com pressupostos de teoristas de enfermagem acerca do 

cuidado, uma vez que esse tipo de tecnologia tem como premissa fundamental, a produção 

de relações de reciprocidade e de interação, indispensáveis à efetivação do cuidado. Ao 

produzir essas relações, o paciente, com o apoio do profissional, pode resgatar a sua 

singularidade, autonomia e cidadania (SOUZA, 2011). 
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Pesquisas sobre as tecnologias reconhecidas e produzidas pela enfermagem entre 

2002 a 2013 apresentaram evidências de que as tecnologias leves são pensadas como 

atributos da relação humana do cuidado e emergem como qualidade do cuidado em si e que 

os profissionais de enfermagem as utilizam como uma forma de efetivar a integralidade 

(TEIXEIRA; MEDEIROS, 2014). 

A revisão integrativa realizada por Pereira et al (2012), no período de 2008 a 2012, 

demonstrou que somente 9% dos artigos citavam apenas tecnologias leves e 2,9% 

tecnologias leves associadas às leve-duras. Assim, mesmo sendo reconhecida como 

relevante para o processo de trabalho, para a qualidade da assistência e para a construção da 

relação terapêutica entre o profissional e o paciente, ainda existem poucos estudos 

desenvolvidos sobre tecnologias leves (TEIXEIRA; MEDEIROS, 2014) e ressaltam a 

dificuldade dos profissionais de enfermagem em reconhecer as tecnologias leves (PEREIRA 

et al, 2012).  

O processo de trabalho no ambiente hospitalar, sobretudo nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) é permeado por recursos técnico especializado, e em virtude desta 

complexidade do cuidado existe uma associação entre as tecnologias e instabilidade, 

gravidade e maior probabilidade de morte dos pacientes; principalmente, pelo fato do 

processo de trabalho envolver equipamentos e aparelhos, ou seja, tecnologias duras capazes 

de substituir funções de determinados órgãos e funções vitais (SILVA; FERREIRA, 2011). 

Igualmente, os profissionais de enfermagem destas unidades devem ser capazes de 

tomar decisões rápidas e eficazes demandando uma constante capacitação para manipular 

não somente os equipamentos ou tecnologias duras, mas para compreender o significado os 

sinais transmitidos pelos aparelhos (CRUZ; SOUZA; CORREA; PIRES, 2014). Deste 

modo, a experiência dos profissionais orienta o modo de cuidar dos profissionais de 

enfermagem nas UTI, de tal modo que a qualidade do cuidado se relaciona com a experiência 

com as tecnologias disponíveis (SILVA; PEREIRA, 2011). 

Internacionalmente, os profissionais de enfermagem que realizam cuidados 

intensivos também demonstram a preocupação em tratar o paciente como um ser único, 

respeitando seus valores de tratá-lo perpassa pela humanização do cuidado (NYHOLM; 

KOSKINEN, 2015). Ao mesmo tempo, afirmam que os profissionais de enfermagem 

promovem maior segurança no cuidado prestado quando constroem um vínculo de confiança 

e fornecem explicações e informações suficientes para tornar os pacientes conscientes do 
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cuidado, também, quando usam o vínculo familiar e fornecem segurança física 

(WASSENAAR et al, 2015). Especialmente os enfermeiros, ainda podem auxiliar as 

famílias a compreender o processo de doença e contribuir com o cuidado intensivo e tomada 

de decisão ao fornecer informações e permitir visitas ampliadas (MONTOYA TAMAYO, 

2015). 

Na realidade brasileira, a grande quantidade de equipamentos e aparelhos à beira do 

leito, que transmitem informações sobre a situação de saúde-doença, promove uma relação 

entre o profissional-paciente intermediada por tecnologias dura (se houver prioridade por 

parte dos profissionais pelos aparelhos) e favorece a ansiedade e o isolamento do paciente, 

que, em diversos momentos, pode estar alheio ao processo de cuidado. O uso de tecnologias 

leves, ou seja, o estabelecimento de vínculo, para além dos aparelhos e equipamentos; o 

estímulo à autonomia construindo um plano de cuidado participativo com o paciente; 

práticas acolhedoras da admissão à alta e a gestão do cuidado valorizando as necessidades e 

demandas de cada paciente devem ser prioritárias em qualquer cenário de assistência à 

saúde, principalmente, em UTI (MERHY; FRANCO, 2007). 

Além disso, o lançamento da Política Nacional de Humanização – PNH (BRASIL, 

2013) buscou transformar as relações de trabalho, ampliando o contato e a comunicação 

entre paciente, profissionais e sociedade. E afirma ser desafiante o resgate do acesso 

universal, da equidade e da integralidade do cuidado ao indivíduo; e imperioso a promoção 

da humanização do cuidado. 

A escolha da temática aconteceu durante o desenvolvimento das atividades 

profissionais como enfermeira assistencial em UTI, quando o grande aparato tecnológico 

disponível, e uso predominante de monitores multiparamétricos, bombas infusoras, entre 

outros, gerava um gradativo afastamento da interação com o paciente, as famílias e com a 

subjetividade do ser. Esse ambiente produziu a busca, pelo conhecimento da prevalência das 

tecnologias leves.  

O desenvolvimento deste estudo permitiu  a ampliação do conhecimento sobre as 

tecnologias leves, que apesar de ter menor custo não são menos complexas, e podem 

transmitir novos paradigmas na forma de fazer o cuidado e sua efetivação no processo de 

trabalho das UTI, ao mesmo tempo, disseminar para outros cenários de assistência bem como 

favorecer a implementação da humanização no cuidado no âmbito individual e coletivo, 
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promover maior visibilidade à enfermagem como profissão social e que tem o cuidado e a 

relação estabelecida com o paciente o seu objeto de trabalho.  

Permitiu ainda contribuir com a ampliação dos saberes da enfermagem, já que a 

aplicação de uma taxonomia reconhecida possibilita uma padronização e confiabilidade para 

estender a outros ambientes de assistência à saúde, colaborar para o aprimoramento do 

pensamento crítico ao saber/fazer e ao saber/agir e fundamentar a tomada de decisão do 

profissional acerca do cuidado, aspectos esses que traduzem sua relevância. 

Diante do exposto, buscou-se resposta ao seguinte questionamento: qual a diferença 

na utilização de tecnologias leves em Unidade de Terapia Intensiva entre dois hospitais 

públicos? E o objetivo geral foi comparar o uso das tecnologias leves no cuidado prestado 

pelas equipes de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva entre hospitais públicos, 

um ensino e um estadual da cidade de Aracaju/SE. 
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2.1. O TRABALHO EM SAÚDE E AS TECNOLOGIAS LEVES 

 

Merhy (1999) afirma que o modelo tecnoassistencial vigente está embasado na 

realização de procedimentos, quer sejam exames complementares ao diagnóstico quer 

realizados por outros maquinários, como forma de produção de cuidado. Isso produziu um 

senso comum de que é desta forma que se constrói o cuidado. O impacto desse modo de 

atuação é percebido no serviço de saúde na forma de agir dos profissionais em relação aos 

usuários, de tal modo, que estes passam a requerer procedimentos ao invés de requerer 

cuidados. Em consequência, fomenta-se a ideia de insuficiência de cuidado quando não se 

obtém a realização do procedimento (MERHY,1999; MERHY; FRANCO, 2003). 

O modelo de assistência com foco na estrutura “médico hegemônico, produtor de 

procedimentos” e sob a ótica das tecnologias duras, prioriza as demandas dos usuários. 

(MERHY; FRANCO, 2003). Logo, uma mudança do modelo tecnoassistencial e uma 

melhoria no acesso à saúde passam pela reestruturação proposta por uma transição 

tecnológica. O que significa, um novo padrão na produção do cuidado, pautada na 

intensificação do uso das tecnologias leves, nas relações entre pessoas, no vínculo, no 

acolhimento, nas práticas acolhedoras e co-responsabilização na atenção à saúde 

(FERTONANI et al, 2015).  

Merhy e Feuerwerker (2009) descrevem como as tecnologias leves devem ser 

utilizadas na mudança do modelo tecnoassistencial: 

 O vínculo deve ser utilizado para estabelecer uma ligação entre o paciente e 

o profissional e à equipe de assistência. Na qual, o profissional deve ser uma 

referência segura durante todo período de assistência, apresentando-se 

sempre disponível física e emocionalmente, promover o empoderamento do 

paciente por meio de processo de aprendizagem sobre o cuidar e pela 

subjetivação da competência dos pacientes/usuários para o cuidado; 

 A autonomia deve ser empregada para formar pacientes que se tornam 

sujeitos do processo de produção de saúde, capazes de tomar decisões sobre 

cuidado, fornecendo informações suficientes para que eles possam avaliar 

conscientemente os benefícios e custos de assistência; 
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 O acolhimento aplica-se quando são instituídas práticas acolhedoras, com 

abertura de espaços de escuta e fala, no qual ocorre uma reorganização do 

processo de trabalho da entrada à saída e inserção do paciente e da família no 

cuidado; 

 A gestão deve ser utilizada para promover uma requalificação da forma de 

governar, no qual os processos decisórios tornam-se mais democráticos e 

participativos, além disto, prevalece o respeito aos direitos do paciente. 

As ideias dos supracitados autores se concatenam com a PNH (BRASIL, 2013), 

também conhecida como “HumanizaSUS”. Nesta política, a humanização está na 

valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, 

trabalhadores e gestores. Os princípios que norteiam essa política são a transversalidade, 

indissociabilidade entre atenção e gestão, a autonomia, o protagonismo dos sujeitos, co-

responsabilização na produção da saúde entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, 

a construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão 

(BRASIL, 2013). 

A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e 

políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho, colocando uma diretriz 

ético-estético-política constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica 

de intervenção, tanto o profissional de enfermagem quanto o paciente, que passam a 

vivenciar a situação de cuidado de forma diferenciada, seja mediante a qualificação de 

escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com responsabilização e resolutividade nos 

serviços. 

A cartilha denominada “documento base para gestores” (BRASIL, 2008) do 

HumanizaSUS define as tecnologias leves da seguinte maneira: 

 Vínculo é o processo que ata ou liga, gerando uma ligação afetiva e moral 

entre ambos, numa convivência de ajuda e respeito mútuos; 

 Autonomia designa todo sistema ou organismo dotado da capacidade de 

construir regras de funcionamento para si e para o coletivo. Pensar os 

indivíduos como sujeitos autônomos é considerá-los como protagonistas nos 

grupos de que participam, corresponsáveis pela produção de si e do mundo 

em que vivem. Um dos valores norteadores da Política Nacional de 
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Humanização é a produção de sujeitos autônomos, protagonistas e 

corresponsáveis pelo processo de produção de saúde; 

 Acolhimento é a recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-

se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse 

suas preocupações, angústias e, ao mesmo tempo, colocando os limites 

necessários, garantindo atenção resolutiva e articulação com os outros 

serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário; 

 A gestão é a construção de espaços coletivos em que é feita a análise das 

informações e a tomada das decisões. Nestes espaços, estão inclusos a 

sociedade civil, o usuário e os seus familiares, os trabalhadores e gestores dos 

serviços de saúde. 

A implementação da PNH pressupõe vários eixos de ação que objetivam a 

institucionalização dessa estratégia e, principalmente, a apropriação de seus resultados pelos 

profissionais, pelos gestores e pela sociedade. Esses atores estão envolvidos nos processos 

de discussão e decisão para a produção de saúde e cuidado, isso os fortalece e valoriza, 

motivando-os para o autodesenvolvimento e para o crescimento profissional. E o eixo da 

atenção que se propõe a uma política incentivadora de ações integrais, promocionais e 

intersetoriais de saúde, inovando nos processos de trabalho que busquem o 

compartilhamento dos cuidados, resultando em aumento da autonomia e protagonismo dos 

sujeitos envolvidos (BRASIL, 2008). 

A tecnologia para o cuidado acontece quando o paciente se transforma em um ser 

significativo para o profissional de saúde e à medida que ocorre a incorporação da proposta 

filosófica do SUS, efetivando a integralidade da assistência.  Ao mesmo tempo provoca um 

rompimento com a estrutura capitalista e biomédica. Essa afirmação valida os conceitos das 

tecnologias leves no processo de trabalho em saúde e evidencia a relação entre a atuação dos 

profissionais de enfermagem e o cuidado pautado por tais tecnologias. Já que para a 

enfermagem o paciente deve ser assistido como um todo complexo e indivisível e deve 

compor seu plano de cuidado de acordo com as necessidades identificadas. Ela busca ir além 

da impessoalidade e fragmentação, buscando vínculos, produzindo acolhimento, 

concomitantemente, promovendo o exercício da autonomia e cidadania e uma gestão 

participativa (LUNARDI et al, 2010). 
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2.2. O CUIDADO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E O USO DAS 

TECNOLOGIAS LEVES 

 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é a área crítica destinada à internação de 

pacientes com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, com 

perda de sua autorregularão, necessitando de assistência contínua, e que requerem atenção 

profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias 

ao diagnóstico, monitorização e terapia. Seguem legislação própria, na qual são 

determinados requisitos mínimos e específicos para seu funcionamento quanto à 

organização, infraestrutura, recursos humanos, acesso à recursos assistenciais, processo de 

trabalho, entre outros (ANVISA, 2010). 

O processo de trabalho de enfermagem, que tem o corpo humano como objeto, é 

dividido em cinco subprocessos, que podem (ou não) ser executadas simultaneamente: 

cuidar/assistir, administrar, ensinar, pesquisar e participar politicamente (MICHELAN, 

2011). Existe uma relação entre o subprocesso de trabalho da enfermagem cuidar/assistir e 

as tecnologias, no tocante à organização dos instrumentos e a estruturação social entre os 

profissionais e destes com o paciente (OLIVEIRA, 2010). Há, também, uma interface entre 

esse subprocesso cuidar/assistir e as tecnologias leves, uma vez que elas acontecem quando 

o profissional interage com o paciente, ou seja, no ato do cuidado (MERHY, 2003). 

Para Oliveira e Spiri (2011), nas Unidades de Terapia Intensiva este subprocesso de 

trabalho é composto por três unidades: o processo de enfermagem, o relacionamento entre a 

equipe e o paciente e/ou família e a humanização (Figura 1). 

 
Figura 1 - Processo de trabalho em Enfermagem nas Unidades de Terapia Intensiva (OLIVEIRA E SPIRI, 

2011). 
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A primeira unidade de significado, processo de enfermagem, está relacionada ao 

cuidado holístico, integral e planejado com fundamentação teórica e abrange o paciente e 

sua família (CORREA; CRUZ; SILVA, 2010). Constitui-se como uma ferramenta que 

integra, organiza e garante a continuidade das informações da equipe de enfermagem 

permitindo avaliar a sua eficácia e efetividade e, modificá-la de acordo com os resultados na 

recuperação do cliente (DAL SASSO et al, 2013, BARRA; DAL SASSO, 2010). 

A segunda unidade de significado, a relação entre o profissional e o paciente, é o 

elemento básico do cuidado, uma vez que acontece na assistência propriamente dita, quando 

se estabelece o relacionamento terapêutico (OLIVEIRA; SPIRI, 2011). A estrutura do 

relacionamento terapêutico está baseada na comunicação e na ética, considerando os 

pacientes como pessoas e permitindo que identifiquem autonomia, segurança e otimismo 

para enfrentar este difícil momento (SILVA; ARAÚJO; PUGGINA, 2010). O 

relacionamento com o paciente acontece através da assistência propriamente dita e pode ser 

identificado mediante o estabelecimento de comunicação, que acontece em alguns 

momentos por linguagem não-verbal, a construção de vínculo, o incentivo à autonomia e 

participação no processo de decisão, e incentivo ao auto-cuidado, a validação a qualidade do 

cuidado prestado (OLIVEIRA, 2010). 

Ainda na segunda unidade de significado está a interação com a família, na qual o 

cuidado está relacionado à tentativa de minimizar o anseio causado pela internação de 

paciente, que é membro de uma unidade familiar, em um local com acesso restrito, com 

prognóstico desconhecido e com a dificuldade de mensuração da sensação dolorosa diante 

de procedimentos e equipamentos invasivos (MICHELAN, 2011). Ela acontece 

principalmente nos momentos de visitas ao paciente, na qual são estabelecidos espaços de 

escuta e fala dos pacientes com os familiares e com os profissionais. Além disso, o 

profissional de enfermagem, muitas vezes, é o primeiro contato com os profissionais da UTI. 

É ele quem orienta sobre horários de visitas, normas e rotinas da unidade. Ao mesmo tempo, 

recolhe da família informações para subsidiar as decisões assistenciais e torna-se o vínculo 

entre o ambiente interno ao externo (OLIVEIRA, 2010). 

A última unidade de significado do assistir/cuidar é a humanização que diz respeito 

ao resgate do cuidado holístico e integral, uma vez que, a rotina desumanizante do cuidado 

intensivo, intermediado por equipamentos e aparelhos, reduz o ser humano aos limites 

físicos dos leitos da unidade ou à doença. Assim, os profissionais vão perdendo a 
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sensibilidade frente ao sofrimento causado ou pelo quadro clínico apresentado ou pelos 

procedimentos invasivos realizado nas UTI. A identificação das necessidades dos pacientes 

e consequentemente da família, que acompanha a evolução clínica dos cuidados realizados, 

acontece quando se (re)sensibiliza os profissionais, quando eles utilizam uma comunicação 

efetiva e aprofundam as interações com o paciente e a família (OLIVEIRA; SPIRI, 2011). 

Os pacientes internados na UTI desenvolvem três tipos de necessidades. A primeira 

delas é o conforto emocional, seguido pelo conforto físico e a última é a necessidade 

profissional.  Assim, a necessidade emocional, se traduz pela forma de atenção, cortesia, 

delicadeza, prontidão, solicitações e comunicação efetiva. Sendo importante estabelecer o 

diálogo, quando possível, levando palavras de incentivo e fé, conquistando a confiança do 

paciente e da família. Uma vez que, os fatores estressantes presentes na UTI provocam em 

ambos, reações psicológicas indesejáveis. A segunda necessidade, conforto físico, é 

importante na condução assistencial. Pois, existem na UTI muitos momentos e 

procedimentos que causam desconforto físico, tais como, passagem e permanência de 

sondas, hiperestimulação sonora e alteração no ciclo do sono. A última é a necessidade, 

profissional, acontece entre o trabalhador que promove o cuidado e a assistência 

humanizada, uma vez que, ele estimula a convivência harmoniosa e produtiva em um 

ambiente caracterizado pela negatividade. Este cuidado envolve prudência, dedicação, 

lealdade, confiança, humildade, esperança e ética (CAETANO et al, 2007). 

O foco do cuidado intensivo, além de reestabelecimento à normalidade das funções 

alteradas, é suprir as necessidades supraditas. Elas podem ser satisfeitas se os profissionais 

aplicarem as tecnologias leves (MERHY; FEUERWERKER, 2009) e o processo de trabalho 

cuidar/assistir na UTI (OLIVEIRA; SPIRI, 2011). Além disso, políticas que visam tornar o 

cuidado mais seguro e com qualidade, a exemplo da Política Nacional de Humanização, 

devem ser institucionalizadas, uma vez que, propõe um novo modelo de cuidado e formas 

de organização do trabalho (Figura 2). 
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Dimensão Merhy e Feuerwerker PNH* 
Processo de 

 trabalho na UTI 
Resultado 

Vínculo 

O vínculo da pessoa ao profissional e 

a equipe de assistência se estabelece 

quando acontece o processo de 

aprendizagem sobre o cuidar. 

Vínculo é o processo de 

ligação afetiva e moral entre 

ambos, numa convivência de 

ajuda e respeito mútuos. 

Relacionamento 

com o paciente 

Ligação paciente – profissional 

Aprendizagem mútua sobre cuidar 

Referência segura 

Autonomia 

Sujeitos do processo de produção da 

saúde, capazes de decidir sobre a 

mesma e aumentam seu grau de 

autonomia diante do serviço ou da 

assistência 

Um dos valores norteadores 

da Política Nacional de 

Humanização é a produção 

de sujeitos autônomos. 

Relacionamento 

com o paciente 

Sujeitos do processo de produção da saúde 

Sujeitos autônomos 

Protagonistas e corresponsáveis pelo 

processo de produção de saúde 

Acolhimento 
A abertura de espaços de institui 

práticas acolhedoras nos serviços.  

Acolhimento é a recepção do 

usuário responsabilizando-se 

integralmente por ele, 

garantindo atenção 

resolutiva. 

Relacionamento 

com a família 

Espaços de escuta e fala nas relações 

assistenciais 

Práticas acolhedoras nos serviços 

Responsabilizando-se integralmente por ele 

Gestão 
A gestão como uma forma de 

governar os processos de trabalho. 

Gestão é a construção de 

espaços coletivos  

Processo de 

Enfermagem 

Humanização 

Governar os processos de trabalho 

Análise das informações e a tomada das 

decisões 

Paciente-Profissional-Gestor: Humanização 

*PNH - Política Nacional de Humanização 

Fonte: dados desta pesquisa. 

Figura 2 - Paralelo entre os conceitos das tecnologias leves para Merhy e Feuerwerker, a Política Nacional de Humanização e o processo de trabalho em Unidade de Terapia Intensiva. Aracaju, 

SE, Brasil, 2015. 
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2.3. A APLICAÇÃO DA NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) 

 

O planejamento do cuidado determina o que, quem, onde e como será executado, 

analisando o curso das ações tomadas e envolvendo o estabelecimento de prioridades, 

critérios de resultados, assim como a elaboração de um plano de ação e o desenvolvimento 

de um plano de cuidados (OLIVEIRA, 2010). A taxonomia NIC é uma das possibilidades 

de organização do cuidado, reunindo e alocando os recursos para o cuidado, estruturando os 

conhecimentos da enfermagem. Ela ordena sistematicamente, com base na semelhança, as 

intervenções, sendo útil tanto isolada como associada a outras classificações (JOHNSON et 

al, 2012). 

A NIC é resultado de pesquisas iniciadas em 1987 que conseguiram refletir as 

atividades desenvolvidas na prática diária, o que permite um aprimoramento contínuo, 

podendo ser utilizada associada a diversas teorias de enfermagem.  É estruturada em três 

níveis: domínio, classe e intervenção, todos possuem um título que explicitam os cuidados 

relacionados a áreas da prática da enfermagem. O domínio é o nível mais abstrato e agrupam 

os cuidados de suporte, as classes são os conjuntos de intervenções semelhantes. Cada 

intervenção ainda apresenta de 10 a 30 atividades que permite a especificação do cuidado de 

acordo com a necessidade do paciente, uma vez que são comportamentos específicos ou 

ações da equipe de enfermagem (DOCHTERMAN; BULECHECK, 2010). 

A todos os níveis da NIC foram designados códigos para facilitar o uso informatizado 

e a articulação com outros sistemas codificados. Nesta sua quinta e última edição, lançada 

em 2012 foram reunidos 07 domínios já existentes (codificados de 1 a 7), 30 classes 

(codificados com letras maiúsculas – A a Z e minúsculas – a, b, c, d) e 542 intervenções 

(codificados por uma sequência de 04 dígitos) e 12.000 atividades (JOHNSON et al, 2012, 

DOCHTERMAN; BULECHEK, 2010). 

As Intervenções de Enfermagem (IE) são formulações de qualquer tratamento que se 

baseiam no julgamento e no conhecimento do enfermeiro com o objetivo de melhorar os 

resultados do paciente. Neste sentido, incluem cuidados diretos pela interação com o 

paciente, assim como, por ações de enfermagem no âmbito fisiológico e psicossocial, além 

de cuidados indiretos ou realizados a distância, que são direcionados para o gerenciamento 

do ambiente. As IE são adequadas a diversas teorias de enfermagem ou modelos teóricos e 

em todos os locais de prática, inclusive ao cuidado intensivo, uma vez que, são julgamentos 
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para melhorar a resposta do paciente ao cuidado de enfermagem (DOCHTERMAN; 

BULECHEK, 2010). 

O conteúdo da IE é formado pelo título, que é escrito sempre com as primeiras letras 

em maiúsculas, e a descrição da sua definição e não devem ser alteradas. Para individualizar 

o cuidado, a NIC permite que as atividades de cada IE sejam escolhidas pelo profissional, 

concebendo a partir do pensamento crítico e clinico realizar a seleção das mais adequadas 

para cada paciente (JOHNSON et al, 2012). Uma IE é composta por um nome de 

identificação, um código que a individualiza, uma definição, um conjunto de ações e 

princípios que a constituem. Sua flexibilidade permite o uso em todas as especialidades, 

sendo útil por si só ou associada a outras classificações. Contempla o tempo necessário para 

realização da intervenção, definido em minutos, e a formação mínima necessária para 

implementação de forma segura (JOHNSON et al, 2012, CORREA; CRUZ; SILVA, 2010, 

DOCHTERMAN; BULECHEK, 2010). 

A implementação da IE é o processo que busca resolver o problema ou necessidade 

que carece de cuidado e que foi identificado pelo enfermeiro, podendo estar relacionado à 

doença (sinais e sintomas) e/ou ao plano de assistência. Estas devem ser adaptadas de acordo 

com as necessidades e situação de cada paciente, sendo o enfermeiro o responsável por co-

orientar as atividades da equipe de enfermagem, que envolvem providenciar o cuidado ao 

paciente e a família (OLIVEIRA, 2010). 

 

2.3.1. A NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION E AS TECNOLOGIAS LEVES. 

 

Para a concretização das tecnologias leves no processo de trabalho da enfermagem 

foram selecionados 04 domínios, 11 classes e 19 Intervenções de Enfermagem (IE) da NIC, 

que efetivam o estabelecimento do vínculo, autonomia, acolhimento e a gestão do cuidado 

(Figura 3). As tecnologias podem trazer ganhos e perdas para o cuidado de enfermagem e o 

desfecho dependerá do modo de utilização do profissional envolvido na assistência (LIMA, 

2013), portanto, para alcançar uma melhor divulgação destas tecnologias no cuidado de 

enfermagem e promover uma assistência humanizada e segura é necessária uma linguagem 

acessível e padronizada (SALGADO; CHIANCA, 2011, DOCHTERMAN; BULECHEK, 

2010). 
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Tecnologia 

Leve 
Domínio/Classes/Intervenção de Enfermagem 

Vínculo 
 Comportamental (3): cuidados que dão suporte ao funcionamento psicossocial e facilitam mudanças no estilo de vida. 

 Melhora da Comunicação (Q): Intervenções para facilitar o envio e recepção de mensagens verbais e não-verbais. 

IE: Escutar ativamente (4920) 

IE: Construção de Relação Complexa (5000) 

IE: Aumento da Segurança (5380) 

IE: Presença (5340). 

 Assistência ao Enfrentamento (R): Intervenções para auxiliar o outro a contar com seus pontos positivos para adaptar-se a uma mudança 

de função ou atingir um nível mais elevado de funcionamento. 

IE: Toque (5460) 

Autonomia 
 Fisiológico Básico (1): cuidados que dão suporte ao funcionamento físico. 

 Facilitação no Autocuidado (F): Intervenções para proporcionar ou auxiliar nas atividades da vida diária. 

IE: Assistência no Autocuidado (1800) 

 

 Comportamental (3): Cuidados que dão suporte ao funcionamento psicossocial e facilitam mudanças no estilo de vida. 

 Terapia Comportamental (O): Intervenções para reforçar ou promover comportamentos desejáveis ou alterar comportamentos 

indesejáveis.  

IE: Treinamento da Assertividade (4340) 

 Assistência ao Enfrentamento (R): Intervenções para auxiliar o outro a contar com seus pontos positivos para adaptar-se a uma mudança 

de função ou atingir um nível mais elevado de funcionamento. 

IE: Suporte emocional (5270). 

IE: Melhora na Autopercepção (5390) 

IE: Esclarecimento de Valores (5480) 

Acolhimento 

 

 

 

 

 

 

 Segurança (4): Cuidados que dão suporte à proteção contra danos. 

 Controle de Riscos (V): Intervenções para iniciar atividades de redução de risco e manter a monitorização de riscos durante certo 

tempo. 

IE: Supervisão: Segurança (6654) 

 Controle da Informação (b): Intervenções para facilitar a comunicação sobre os cuidados de saúde. 

IE: Passagem de Plantão (8140)  
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Acolhimento  Sistema de Saúde (6): cuidados que dão suporte ao uso eficaz do sistema de atendimento à saúde. 

 Mediação com o Sistema de Saúde (Y): Intervenções para facilitar a interface entre o paciente e a família e o sistema de atendimento 

à saúde. IE: Gerenciamento de Caso (7320) 

IE: Cuidados na Admissão (7310) 

IE: Facilitação da visita (7560) 

Gestão 
 Sistema de Saúde (6): cuidados que dão suporte ao uso eficaz do sistema de atendimento à saúde. 

 Controle do Sistema de Saúde (a): Intervenções para oferecer e melhorar os serviços de apoio para a prestação de cuidados. 

IE: Desenvolvimento de Protocolos de Cuidados (7640). 

 Mediação com o Sistema de Saúde (Y): Intervenções para facilitar a interface entre o paciente e a família e o sistema de atendimento 

à saúde. IE: Apoio à Tomada de Decisão (5250).  

IE: Proteção dos Direitos do Paciente (7460). 

 

 Comportamental (3): cuidados que dão suporte ao funcionamento psicossocial e facilitam mudanças no estilo de vida. 

 Educação do Paciente (S): Intervenções para facilitar a aprendizagem.  

IE: Melhora da Educação em Saúde (5515). 

Fonte: Dochterman; Bulecheck, Nursing Interventions Classification, 2010 

Legenda:  ■ Domínio / ● Classe / IE: Intervenção de Enfermagem 

Figura 3 - Correlação entre as tecnologias leves e a Nursing Interventions Classification (NIC). Aracaju, SE, Brasil, 2015. 
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3. MÉTODO 
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3.1. MÉTODO DA PESQUISA 

 

Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa e de natureza 

observacional sobre a utilização das tecnologias leves no cuidado prestado pelas equipes de 

enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva de dois Hospitais Públicos da cidade de 

Aracaju/SE. 

A abordagem quantitativa foi empregada neste estudo por se propor a comparar a 

utilização das tecnologias leves por meio de testes estatísticos, uma vez que esse tipo de 

pesquisa aplica procedimentos estruturados e instrumentos formais para coleta de 

informações, que são testadas quanto a sua confiabilidade e validade. Além disto, analisa os 

dados por meio de instrumentos estatísticos (DYNIEWICZ, 2010). 

O estudo observacional tem por finalidade ver e registrar, sistematicamente e 

fielmente, fatos e circunstâncias em situações concretas que foram definidas de antemão e 

que estejam ligadas ao problema de estudo (DYNIEWICZ, 2010). Na observação 

sistemática, o observador deve ser objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua 

influência sobre o que vê ou recolhe, utiliza vários instrumentos como anotações, escalas e 

dispositivos mecânicos (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 

3.2. LOCAIS DE PESQUISA 

 

Os ambientes de pesquisa foram as Unidades de Terapia Intensiva de duas 

instituições de saúde, ambas de caráter público localizadas na cidade de Aracaju – SE. A 

primeira instituição, o Hospital Universitário (HU), está vinculada à Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) desde 1984, atualmente é gerenciada pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH), presta assistência médico-hospitalar de média e alta complexidade. 

É um importante centros de formação de recursos humanos na área da saúde e prestam apoio 

ao ensino, à pesquisa e à extensão.  

A segunda instituição, o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), pertencente à rede 

de atenção à saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe, gerenciada por uma 

fundação estatal de direito privado, é o maior hospital público e principal porta de entrada 

do Sistema Único de Saúde (SUS) para os casos de alta complexidade do estado. Ambas 
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atendem pessoas provenientes da cidade de Aracaju, municípios do interior do estado e áreas 

circunvizinhas, inclusive Estados vizinhos (Bahia e Alagoas). 

O HU, neste estudo denominada Hospital de Ensino, dispõe de UTI composta por 05 

leitos, sendo 01 destinado a pacientes com doenças infectocontagiosas. Os pacientes 

admitidos nesta unidade, geralmente, encontram-se internados em outras nas unidades de 

internamento e que apresentaram agravamento do quadro clínico, aos que necessitam de 

acompanhamento pós-operatório intensivo, podendo ser adulto ou criança. Sua integração 

ao SUS permite que sejam admitidos portadores de cuidados intensivos de outras instituições 

de assistência à saúde, especialmente da esfera municipal, já que foi realizado neste ano a 

pactuação de 03 leitos. 

O HUSE, neste estudo denominado Hospital Estadual, tem uma UTI composta por 

duas unidades com um total 54 leitos, sendo 03 destinados a portadores de doenças 

infectocontagiosas e que necessitam de precaução baseada na transmissão. O perfil dos 

pacientes é exclusivamente adulto e atendem tanto diagnósticos clínicos quanto cirúrgicos. 

Para este estudo, foi escolhida a UTI geral do 2º andar, com 27 leitos. Vale destacar que esta 

seleção se deu de maneira aleatória, visto que ambas possuem o mesmo perfil. 

 

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população deste estudo foi composta por 140 profissionais de enfermagem. No 

Hospital de Ensino, a equipe foi composta por 05 Enfermeiras e 24 Técnicos/Auxiliares de 

Enfermagem, no Hospital Estadual por 22 Enfermeiros e 89 Técnicos/Auxiliares de 

Enfermagem. A inclusão da categoria “Auxiliar de Enfermagem” deveu-se a realidade 

apresentada dentro de uma das instituições. A RDC 07/2010 (ANVISA, 2010), que dispõe 

sobre os requisitos mínimos para funcionamento das UTI, inclui o técnico de enfermagem 

na equipe de assistencial, contudo não expressa proibição quanto à inserção dessa categoria 

na formação da equipe. 

A seleção foi realizada por amostragem probabilística, estratificada por categoria 

profissional e obtida assumindo valor de erro amostral de 5%, valor que representa a 

diferença tolerada, pelo pesquisador, entre o que a estatística acusa e o verdadeiro valor do 
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parâmetro que se deseja estimar (BARBETTA, 2010), e um intervalo de confiança de 95%. 

Para o cálculo da amostra utilizamos a fórmula a seguir: 

 

Onde: 

N = Tamanho da População 

n = Tamanho da Amostra 

Ζ(α/2) = valor crítico 

σ 2 = nível de confiança escolhido 

E = margem de erro 

A partir da fórmula chegou-se a uma amostra de 113 sujeitos de pesquisa. Após a 

obtenção deste número, foi observada a equivalência no percentual nos grupos de 

profissionais entre as instituições; variando entre 17 a 20% de enfermeiros e de 80 a 83% 

dos demais profissionais. As instituições seguem a orientação de 01 enfermeiro para cada 08 

leitos ou fração e 02 técnicos para cada 02 leitos; assim a proporção é de 01 enfermeiro para 

04 técnicos. Fazendo-se a distribuição deste percentual, para representar adequadamente as 

instituições, foram observados 04 enfermeiros e 20 técnicos/auxiliares de enfermagem no 

Hospital de Ensino e 19 enfermeiros e 67 técnicos/auxiliares de enfermagem no Hospital 

Estadual. Durante o estudo houve 10 recusas, sendo de 01 enfermeira e de 09 técnicos de 

enfermagem. 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: desenvolver atividade assistencial na 

UTI. Como critérios de exclusão foram considerados: a ausência dos profissionais, por 

motivo de férias, licença, folgas e faltas no período da coleta dos dados. 

 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA  

 

No que se refere aos aspectos éticos, foram seguidas as diretrizes da Resolução CNS 

Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que normatiza as pesquisas envolvendo seres humanos. 

Os sujeitos envolvidos no estudo tiveram autonomia para decidir sobre sua participação, e 



33 

 

 

seu consentimento, através do TCLE (APÊNDICE A). Este estudo buscou a beneficência 

para as pessoas criticamente doentes, familiares e profissionais, por meio da mudança da 

prática assistencial pelo uso das tecnologias leves, promovendo um cuidado mais 

humanizado.  

O risco identificado para os sujeitos da pesquisa foi o constrangimento, uma vez que 

existia a possibilidade deles se sentirem impedidos de agir com liberdade mediante a 

presença da pesquisadora, já que se tratou de uma pesquisa observacional. Contudo, este 

risco foi ajustado por uma conduta que minimizou o constrangimento, a partir do 

estabelecimento de certa distância que permita a observação dos itens pesquisados sem a 

mudança de comportamento dos profissionais, garantindo o bem-estar dos mesmos. 

Destaca-se que antes da execução deste estudo, o material de pesquisa foi 

devidamente enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, 

que, em novembro de 2014, através do CAAE: 34038014.5.0000.5546 e protocolo nº 

875.505.  

 

3.5. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados no período de março a abril de 2015 pela pesquisadora e, 

concomitantemente, por dois alunos do curso de graduação em enfermagem da UFS. Estes 

foram devidamente treinados no mês de fevereiro de 2015, em encontros semanais onde 

foram discutidos os conceitos das tecnologias leves e a relação com a NIC, além de 

orientações sobre como proceder na coleta de dados, ou seja, a postura durante o tempo de 

observação. Assim, cada observador deveria se posicionar, preferencialmente, no posto de 

enfermagem ou próximo a ele, em cada unidade para evitar o constrangimento aos 

profissionais. Posteriormente, realizou-se um teste piloto da coleta e por fim receberam 

também uma pasta com material: TCLE, instrumento de coleta e lista com a descrição de 

cada IE. 

A coleta deu-se por meio de observações simples e diretas acerca da utilização das 

tecnologias leves. Nesta etapa, o observador explicava ao profissional de enfermagem sobre 

o objetivo da pesquisa e após receber sua autorização, posicionava-se, pelo menos, a um 

metro de distância do leito do paciente e procedia as observações, computadas após os 

primeiros trinta minutos de permanência no ambiente, e que foram realizadas de segunda a 
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sexta-feira, nos três turnos de trabalho, em média de quatro horas por turno de trabalho 

(FERREIRA; TORRECILHA; MACHADO, 2012, MONAHAN; FISHER, 2010). Para 

registro das observações, elaborou-se um instrumento que foi preenchido consoante todas as 

detecções realizadas no campo de estudo durante a execução da assistência de enfermagem 

pelos (as) profissionais das UTI. Em respeito aos princípios da ética em pesquisa a 

mestranda, servidora lotada na UTI do Hospital de Ensino, realizou as observações, 

exclusivamente, no Hospital Estadual e os acadêmicos de Enfermagem, no Hospital de 

Ensino.  

As observações foram identificadas com um código alfanumérico conforme a sua 

ordem de realização e a categoria profissional acompanhada. Assim, a primeira recebeu o 

código 01, a segunda, 02, e, assim, sucessivamente, e os profissionais foram registrados pela 

categoria: ENF para enfermeiras, TÉC para técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, 

registrados conforme este exemplo: TÉC 01, TÉC 02 e/ou ENF 01, ENF 02. 

 

3.5.1. INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

O instrumento (APÊNDICE B) foi composto por duas partes, na primeira buscou 

fazer a caracterização da amostra representativa da população, sendo as perguntas de 1.1 a 

1.3 referentes aos atributos sociodemográficos e as perguntas 1.4 a 1.11 referentes aos 

atributos profissionais.  

A segunda parte do instrumento procurou investigar a utilização das TL a partir de 

quatro dimensões identificadas no conceito desenvolvida por Merhy e Feuerwerker em 2009 

e na Política Nacional de Humanização (PNH) e aplicadas à realidade pela Nursing 

Intervention Classification (NIC). Primeiramente, realizou-se a etapa semântica do 

instrumento, na qual foi realizada o levantamento das palavras que se repetiam nos conceitos 

ou que continham mesmo sentido e procedeu-se à correspondência entre os conceitos e as 

IE que mais representavam os pontos identificados, resultando na extração de 19 itens que 

foram agrupados nas dimensões selecionadas, cuja utilização corresponde à aplicação das 

tecnologias leves (Figura 3).  

Os itens foram distribuídos da seguinte forma: 

 2.1 a 2.5: dimensão Vínculo. 
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1. Escutar Ativamente (4920)/2. Toque (5460)/3. Construção de Relação Complexa (5000) 

/4. Aumento da Segurança (5380)/ 5. Presença (5340). 

 2.6 a 2.10: dimensão Autonomia. 

6. Esclarecimento de Valores (5480)/7. Assistência no Autocuidado (1800)/8. Treinamento 

da Assertividade (4340)/9. Melhora da Autopercepção (5390)/10.  Suporte emocional 

(5270). 

 2.11 a 2.15: dimensão Acolhimento. 

11. Cuidados na Admissão (7310)/12. Gerenciamento do Caso (7320)/13. Supervisão: 

Segurança (6654)/14. Passagem de plantão (8140)/15. Facilitação da Visita (7560). 

 2.16 a 2.19: dimensão Gestão. 

16. Desenvolvimento de Protocolos de Cuidados (7640)/17. Apoio à Tomada de Decisão 

(7560)/18. Melhora da Educação em Saúde (5515)/19. Proteção dos Direitos do Paciente 

(7460). 

Foram mantidos o nome da IE, sua definição e seu código numérico de identificação. 

Como critério de utilização das tecnologias leves foi estabelecido que aplicação de uma IE, 

ou de quaisquer das atividades, corresponde à utilização ao uso das TL. 

Após a etapa semântica, passou-se ao segundo momento: a validação de conteúdo 

por meio de juízes. De acordo com Polit, Beck e Hungler (2011) neste tipo de validação, 

após o pesquisador desenvolver o conceito e formular suas dimensões, ele submete a um 

grupo de juízes considerados especialistas na área, já que a validação de conteúdo é baseada 

no julgamento.  

Foram selecionados seis juízes com base nos critérios adaptados de Fehring (MELO 

et al, 2011): ser especialista em Tecnologias em Saúde; ser Enfermeiro Docente atuante em 

UTI; ser Enfermeiro Assistencial em UTI há pelo menos 10 anos; pontuar nos itens de 

temática Terapia Intensiva / Tecnologias em Saúde: Tese (02 pontos); Dissertação (02 

pontos); experiência prática (02 pontos); participação em grupo/projeto de pesquisa (01 

ponto) e autoria ou co-autoria de trabalho publicados em periódicos (01 ponto por trabalho, 

com máximo de 10 pontos). 

O instrumento foi encaminhado aos juízes eletronicamente, por meio do programa 

Google Docs®. Primeiramente, foi encaminhado um correio eletrônico com carta-convite, 
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após ser aceita a participação na validação e assinatura do TCLE. Após a avaliação, as 

respostas eram recebidas e arquivadas em planilha Excel para Windows®. 

Cada item do formulário foi avaliado seguindo seis critérios apresentado por Andrade 

(2005), os quais foram descritos como: 

 Conteúdo: diz respeito ao teor contido em cada item; 

 Adequação ao modelo proposto: refere-se à adaptação e à apropriação do instrumento 

aos conceitos das tecnologias leves para Merhy e Feuerwerker (2009) e na PNH 

(2013); 

 Aparência: critério atribuído ao aspecto, à forma e à exterioridade do formulário; 

 Clareza/compreensão: refere-se à transparência, a perceptibilidade a 

compreensibilidade dos dados; 

 Objetividade: atribuído à observação da questão em si. Passível de entendimento sem 

misturar ideias pessoais;  

 Eficiência/Consistência: reporta-se à produção de um efeito desejado ou um bom 

resultado associado à realidade, veracidade e firmeza dos dados. 

Cada critério foi avaliado como: “Adequado”, “Necessita de Adequação” ou 

“Inadequado”. Assim, foi solicitado aos juízes que as análises fossem acompanhadas das 

sugestões cabíveis às mesmas. 

Após cada juiz avaliar os itens, conforme os critérios supracitados, a validação do 

conteúdo do instrumento deu-se por meio do teste estatístico Percentual de Concordância de 

acordo com a fórmula a seguir:  

 

Em seguida, foi aplicado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) para medir a 

proporção ou porcentagem de concordância entre os juízes sobre os itens considerados 

relevantes, devendo ser calculado pela fórmula descrita: 

 

Para ser considerado satisfatório, o percentual de concordância mínima entre os 

juízes deveria ser de 80% e a taxa ou escore do IVC encontrado em cada item não deve ser 

inferior a 0,78 (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

% concordância = número de participantes que concordaram x 100 

número total de participantes 

IVC = número de itens avaliados como “Adequado” 

número total de itens do instrumento 



37 

 

 

3.5.2. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis selecionadas para este estudo foram: dependentes, a aplicação das 

tecnologias leves; e independentes, sexo, idade, função, escolaridade, satisfação em estar no 

setor, tempo de serviço, número de vínculos empregatícios, tempo de serviço no setor, horas 

de trabalho semanal e tipo de instituição. 

A escolha das variáveis sociodemográficas e profissionais decorreu do fato de que 

padrões de relacionamento interpessoal variam conforme parâmetros diversos como a 

cultura, a idade, o gênero, a educação, as condições socioeconômicas e o pertencimento 

religioso (FORMOSO et al, 2012). 

 

3.6. TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados foram analisados por meio do percentual de concordância entre 

os juízes e pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC). A seguir, tabulados no programa 

Excel para Windows® e analisados por meio da Estatística Descritiva e Inferencial nos 

softwares Epi-Info7 e BioEstat para Windows® versão 5.3. Foi constatada a distribuição não 

normal utilizando-se o teste de Kolmorogov – Smirnov relativo ao uso da tecnologia leve, 

seguido dos testes Qui-quadrado (χ2) ou Exato de Fisher para o uso de tecnologias leves. 

Para as análises, foi considerado o nível de significância de 5%. 

A análise da prevalência de adoção de tecnologias leves foi estabelecida conforme as 

proporções de uso delas de acordo com as dimensões categorizadas. Neste estudo, os 

profissionais de enfermagem serão agrupados em duas unidades sendo o grupo 1 dos 

Enfermeiros e grupo 2 dos Técnicos/Auxiliares de Enfermagem, denominados Técnicos. 
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4. RESULTADOS 
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4. ARTIGOS ORIUNDOS DA DISSERTAÇÃO 

4.1. “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO USO DE 

TECNOLOGIAS LEVES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA” 

Autores: Pabliane Matias Lordelo Marinho, Maria Pontes de Aguiar Campos, Eliana Ofélia 

Llapa Rodriguez, Ikaro Daniel Carvalho Barreto. 

 

A elaboração de um instrumento para avaliação do Uso de Tecnologia Leves pela equipe de 

enfermagem é um componente importante, pois, fortalece os profissionais para uma efetiva 

aplicação do processo de cuidado, garantindo que o paciente seja atendido dentro dos preceitos 

preconizados pelo PNH, bem como torna robusta a fundamentação científica. Objetivo: 

Construir e validar um instrumento para avaliação do uso de tecnologias leves pela equipe de 

enfermagem, em Unidades de Terapia Intensiva. Método: Estudo metodológico no qual o 

instrumento foi elaborado utilizando a Nursing Intervention Classification (NIC). As 

Intervenções de Enfermagem foram selecionadas com base na categorização das tecnologias 

em saúde de Merhy e Feuerwerker e na Política Nacional de Humanização. O instrumento foi 

validado por seis juízes e avaliado pelo nível de concordância e Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC). Resultados: Verificou-se um nível de concordância mínima de 85% e um valor final de 

92% de IVC. Conclusão: O instrumento foi validado com quatro domínios (vínculo, 

autonomia, acolhimento e gestão) e dezenove itens que avaliam o uso das tecnologias leves. 

Descritores: Tecnologia em Saúde; Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Estudos de 

Validação. 

Descriptors: Biomedical Technology; Nursing; Intensive Care Units; Validation Studies. 

Descriptores: Tecnología Biomédica; Enfermería; Unidades de Cuidados Intensivos; Estudios 

de Validación. 

 



40 

 

 

Introdução 

Desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Ministério da 

Saúde (MS) definiram as tecnologias em saúde como medicamentos, equipamentos, 

procedimentos de saúde e sistemas organizacionais e de suporte, todavia, foi ampliada para 

“formas de resolução ou redução de problemas de saúde de pessoas ou grupos sociais(1). 

As tecnologias utilizadas na prestação do cuidado podem ser classificadas em dura, 

quando utiliza equipamentos e aparelhos; leve-dura, quando utiliza os saberes estruturados a 

exemplo da epidemiologia; e em leve, quando estabelece um espaço relacional entre alguém 

que pode satisfazer e aquele que tem uma necessidade de saúde, referindo-se à produção de 

vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como forma de governar processos de trabalho 

que só tem materialidade em ato(2). 

As tecnologias leves são importantes para promover a humanização no cuidado, uma 

vez que enfatizam a relação entre o profissional e o paciente(3). Sua inserção à assistência de 

enfermagem promove impacto na prática, mediante a seleção de modelos assistenciais que 

fortalecem e qualificam o processo de trabalho da enfermagem(4). Como resultado dessa 

inserção, vemos a valorização do raciocínio clínico para a elaboração do plano de cuidado 

individualizado(5). 

As tecnologias leves, por seu enfoque relacional, foram inseridas nos valores 

norteadores da Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003, busca a produção 

de sujeitos autônomos, protagonistas e corresponsáveis pelo processo de produção de saúde, 

determinando um conjunto de ações que promovam transformação nos modos de relação e de 

comunicação entre os sujeitos(6-8).  

As tecnologias leves foram especificadas na PNH conforme as descrições a seguir:  

Vínculo é o que surge da ligação afetiva e moral entre profissionais e pacientes, num convívio 

de ajuda e respeito mútuos. A Autonomia designa o ser humano dotado da capacidade de 
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construir regras de funcionamento para si e para o coletivo(7). O Acolhimento é a recepção do 

usuário pelo profissional e responsabilização integral por ele, ouvindo suas queixas, permitindo 

que expresse suas preocupações, angústias e ao mesmo tempo colocando os limites necessários, 

garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para a 

continuidade da assistência. A Gestão é uma forma de condução dos processos de trabalho que 

envolve a micropolítica nas unidades produtoras de saúde e o autogoverno dos trabalhadores, 

que deve passar por uma nova configuração dos seus processos (7). 

A avaliação das tecnologias em saúde tem o objetivo de analisar as implicações clínicas, 

sociais, éticas e econômicas do desenvolvimento, difusão e uso das mesmas. Sua importância 

se destaca na análise das consequências a curto, médio e longo prazo da utilização das 

tecnologias, além de subsidiar a tomada de decisão política e clínica dos gestores de saúde(1). 

A atuação da enfermagem nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) demanda uma busca 

contínua por conhecimentos e pelo domínio na manipulação e controle do uso dos 

equipamentos e aparelhos, tendo em vista o perfil de instabilidade apresentado por aqueles que 

necessitam de cuidados intensivos (8). 

É igualmente necessário ter cautela com o alto uso de certas tecnologias envolvidas no 

cuidado, tendo em vista que as UTI são ambientes onde a tecnologia dura (medicamentos e 

equipamentos) se sobressai, sendo necessária para manutenção da vida, uma vez que pode 

chegar a substituir órgãos e funções vitais (8). 

A Nursing Intervention Classification (NIC) é uma classificação focada nas 

intervenções de enfermagem e que tem por objetivo auxiliar o paciente a progredir em direção 

a um resultado esperado. As Intervenções de Enfermagem são compostas por um nome de 

identificação, um código que a individualiza, uma definição e um conjunto de ações e princípios 

que a constituem (9-10). 
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A NIC possui aplicabilidade em diversos campos do cuidado de enfermagem, por sua 

abrangência, sua linguagem clinicamente significativa e sua contemporaneidade clínica e de 

pesquisa(10). No Brasil, o uso da NIC tem sido aplicado em diversas unidades como alojamento 

conjunto, pronto-socorro, unidades básicas de saúde e centro cirúrgico(11). 

Contudo, não há precedente de utilização da NIC com subsídio para mensurar o uso com 

tecnologias leves. Assim, a inexistência de um instrumento na literatura que possa avaliar o uso 

de tecnologias leves não apenas incentiva este estudo, como também o torna inédito, uma vez 

que promove a valorização e incentivo da humanização no cuidado e na avaliação das 

tecnologias em saúde. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um instrumento construído e validado para a 

avaliação do uso de tecnologias leves pela equipe de enfermagem em unidade de terapia 

intensiva. 

 

Método 

Pesquisa tipo metodológica(13) para criação de um instrumento de avaliação do uso das 

tecnologias leves pela equipe de enfermagem em unidades de terapia intensiva (UTI), a partir 

da classificação de tecnologias em saúde desenvolvida por Merhy e Feuerwerker (2009), pela 

PNH (2013) e aplicadas à prática por meio das Intervenções de Enfermagem da NIC (2010). O 

estudo foi constituído em duas etapas: a construção e a validação do instrumento. 

 Entendeu-se não haver a necessidade de explicitação teórica dos constructos por eles já 

terem definição dada pelos autores supracitados e na PNH. Assim, foram realizadas diversas 

leituras dos conceitos das tecnologias leves e da NIC com o intuito de encontrar uma 

Intervenção de Enfermagem que apresentasse maior equivalência com os termos. 

Uma Intervenção de Enfermagem é o tratamento que se baseia no julgamento e no 

conhecimento do enfermeiro com o objetivo de melhorar os resultados do paciente, podendo 
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ser de dois tipos: cuidados diretos ou interações com o paciente, incluindo ações de enfermagem 

no âmbito fisiológico e psicossocial, além de cuidados indiretos ou realizados a distância que 

são direcionados para o gerenciamento do ambiente(10). 

Sucedeu-se à correspondência entre os conceitos e as Intervenções de Enfermagem que 

mais representavam os pontos identificados, resultando na extração de 19 itens que foram 

agrupados nas dimensões selecionadas, cuja utilização corresponde à aplicação das tecnologias 

leves. Foram mantidos o nome da Intervenção de Enfermagem, sua definição e seu código 

numérico de identificação. Por individualizar o cuidado, a NIC permite que as atividades de 

cada intervenção sejam escolhidas pelo profissional de acordo com o que considera mais 

adequada para cada paciente(9). 

Cada Intervenção de Enfermagem é constituída de uma lista de atividades que são 

selecionadas pelo enfermeiro para cumprir o plano de cuidados individualizado, não sendo 

estabelecido um critério mínimo de atividades para cada plano. Cada uma dessas atividades 

comtempla o tempo necessário para realização da intervenção, definido em minutos, e a 

formação mínima necessária para implementação de forma segura, ou seja, define ações para 

cada membro da equipe(10). 

Assim, no domínio Vínculo foram estabelecidas as Intervenções de Enfermagem: 1. 

Escutar Ativamente (4920)/2. Toque (5460)/3. Construção de Relação Complexa (5000)/4. 

Aumento da Segurança (5380)/5.  Presença (5340). 

 No domínio Autonomia: 6. Esclarecimento de Valores (5480)/7. Assistência no 

Autocuidado (1800) /8. Treinamento da Assertividade (4340)/9. Melhora da Autopercepção 

(5390)/10.  Suporte emocional (5270). 

No domínio Acolhimento: 11. Cuidados na Admissão (7310)/12. Gerenciamento do 

Caso (7320)/13. Supervisão: Segurança (6654)/14. Passagem de plantão (8140)/15. Facilitação 

da Visita (7560), e no domínio Gestão: 16. Desenvolvimento de Protocolos de Cuidados 
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(7640)/17. Apoio à Tomada de Decisão (7560)/18. Melhora da Educação em Saúde (5515)/19. 

Proteção dos Direitos do Paciente (7460). 

Após a etapa semântica, passou-se ao segundo momento do método de validação que se 

baseou na validade de conteúdo pelo Percentual de Concordância entre os juízes e pelo Índice 

de Validade de Conteúdo (IVC). A validação é importante, pois, o pesquisador, após 

desenvolver o conceito e formular suas dimensões, submete a um grupo de juízes considerados 

especialistas na área, tendo em vista que a validação de conteúdo é baseada no julgamento(12). 

Foram considerados juízes, nesta pesquisa, aqueles que atenderam a um ou mais dos 

seguintes critérios: ser especialista em Tecnologias em Saúde; ser Enfermeiro Docente atuante 

em UTI; ser Enfermeiro Assistencial em UTI há cerca de 10 anos; pontuar nos itens de temática 

Terapia Intensiva/Tecnologias em Saúde: Tese (02 pontos); Dissertação (02 pontos); 

experiência prática/(02 pontos); participação em grupo/projeto de pesquisa (01 ponto) e autoria 

ou co-autoria de trabalho publicados em periódicos (01 ponto por trabalho, com máximo de 10 

pontos). 

A validação de conteúdo foi realizada por um grupo de seis juízes, número considerado 

suficiente para o processo(14). Estes realizaram a julgamento de cada item do formulário 

seguindo os seis critérios a seguir: 

Aparência: critério atribuído ao aspecto, à forma e à exterioridade do formulário; 

Clareza/compreensão: com este critério buscou-se estabelecer uma relação entre a 

transparência, a perceptibilidade e a compreensibilidade dos dados; Conteúdo: diz respeito ao 

teor contido em cada item; Eficiência/Consistência: este item reporta-se à produção de um 

efeito desejado ou um bom resultado associado à realidade, veracidade e firmeza dos dados; 

Objetividade: critério atribuído à observação da questão em si, passível de entendimento sem 

misturar ideias pessoais; e Validade ao modelo proposto: refere-se à adaptação e à apropriação 



45 

 

 

do instrumento aos conceitos de Merhy e Franco(2), da PNH(6) e das Intervenções de 

Enfermagem da NIC(9). 

Cada critério foi avaliado como: “Adequado”, “Necessita de Adequação” ou 

“Inadequado”. Para corroborar com o processo avaliativo, foi solicitado aos juízes que suas 

respectivas análises fossem acompanhadas das sugestões cabíveis à mesma.  

A cada uma das respostas foram atribuídas notas, como: “Adequado” = 0, “Necessita de 

Adequação” = 1 e “Inadequado” = 2. Para avaliar a validade do conteúdo foi utilizado o 

Percentual de Concordância de acordo com a fórmula a seguir. Para ser considerado satisfatório, 

o percentual de concordância mínima entre os juízes deveria ser de 80%(14). 

 

Em seguida, foi aplicado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) para medir a 

proporção ou porcentagem de concordância entre os juízes sobre os itens(14). A taxa ou escore 

encontrado em cada item não deve ser inferior a 0,78(12,14) e deve ser calculado pela fórmula 

abaixo descrita: 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Sergipe, 

protocolo nº 875.505, atendendo à Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e faz 

parte da dissertação de Mestrado em Enfermagem “Utilização de Tecnologias Leves pela 

Equipe de Enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva: um estudo comparativo”. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Resultados 

O instrumento utilizado neste estudo foi composto por quatro domínios: Vínculo, 

Autonomia, Acolhimento e Gestão. Cada domínio foi descrito por no mínimo quatro e no 

% concordância = número de participantes que concordaram x 100 

número total de participantes 

IVC = número de itens avaliados como “Adequado” 

número total de itens do instrumento 
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máximo cinco Intervenções de Enfermagem com seus respectivos números identificadores. Não 

foram especificadas atividades pela liberdade dada pela própria NIC ao enfermeiro de 

selecioná-las de acordo com sua realidade e a do paciente. Assim, o instrumento foi 

encaminhado com 19 itens previamente elaborados, para a primeira validação de conteúdo 

pelos juízes. 

Os avaliadores apresentaram idades que variaram de 28 a 56 anos (média de 40 anos e 

DP ± 9,7), sendo cinco do sexo feminino (83,3%). Cinco juízes apresentaram conhecimento na 

temática Terapia Intensiva (13 a 25 anos), destes, três também com experiência em Tecnologias 

em Saúde (06 a 12 anos) e um juiz apresentou conhecimento apenas na temática Tecnologias 

em Saúde (06 anos). Quatro juízes possuíam doutorado e um dois pós-doutorados. Cinco 

possuíam proficiência em pelo menos uma língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês). 

Assim, nos itens da temática (tese, dissertação, experiência prática, participação em grupo de 

pesquisa, autoria ou co-autoria de trabalhos publicados em periódicos) obtiveram uma média 

de 6 pontos. 

As avaliações foram encaminhadas eletronicamente aos juízes com sua respectiva 

descrição. Era permitido marcar apenas uma das opções entre: “Adequado”, “Necessita de 

adequação” e “Inadequado” (que foi modificada em uma escala tipo Likert) para cada critério 

de avaliação do instrumento. Na primeira análise havia um espaço para comentários e 

sugestões. Ao finalizar o preenchimento eletrônico, automaticamente era enviada a resposta.  

Não foram sugeridas inclusões ou exclusões de Intervenções de Enfermagem ao 

instrumento. Os especialistas apontaram somente sugestões relacionadas ao título do item e a 

uniformização do estilo da redação; contudo, por se tratar de uma linguagem padronizada pelas 

pesquisadoras da Universidade de Iowa não puderam ser modificadas. 
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O resultado da aplicação do Percentual de Concordância entre os juízes foi superior ao 

recomendado de 80% (Figura 1), havendo destaque na avaliação da pertinência ao tema 

proposto, apresentando um percentual de concordância de 99%. 

 

Figura 1 – Percentual de Concordância entre juízes por critério, Aracaju, SE, Brasil, 2015. 

Os itens foram avaliados pelo IVC individualmente e agrupados em quatro domínios de 

acordo com a classificação do modelo proposto: vínculo, autonomia, acolhimento e gestão. Os 

valores médios dos IVC na 1ª análise foram 0,90; 0,88; 0,89 e 0,93, respectivamente, e na 2ª 

análise 0,93; 0,91; 0,91 e 0,93, ou seja, sempre maior que o valor determinado de IVC ≥ 0,78. 

Vale destacar que três itens, na 1ª análise, apresentaram IVC menor que 0,78: a) Construção de 

uma Relação Complexa (IVC = 0,72), b) Melhora da Autopercepção (IVC = 0,67) e c) Cuidados 

na Admissão (IVC = 0,75). 

Estes foram reencaminhados aos juízes com uma nota explicativa sobre a 

impossibilidade de se fazer alterações no texto por ser padronização da NIC sendo, portanto, 

solicitada uma reavaliação. Desse modo, após nova apreciação, os juízes validaram os itens, 

que passaram a ter os seguintes valores: a) Construção de uma Relação Complexa (IVC = 0,89), 

b) Melhora da Autopercepção (IVC = 0,83) e c) Cuidados na Admissão (IVC = 0,89) (Figura 

5). 

O instrumento construído após as duas análises apresentou IVC geral de 0,92, variando 

entre 0,83 a 1,00 entre as Intervenções de Enfermagem; 0,91 a 0,93 entre os domínios, ou seja, 

sempre acima do 0,78 conforme é recomendado pela literatura pertinente a esta temática.  
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Figura 2 – Índice de Validade de Conteúdo (IVC) por item do Instrumento. Aracaju, SE, Brasil, 2015. 

 

Discussão 

A reflexão e análise da importância do uso de tecnologias leves na implantação da 

humanização no cuidado da enfermagem e a inexistência de instrumentos para avaliá-las, torna 

este estudo importante e inédito. A construção e validação forneceu um mecanismo que 

subsidiará os profissionais para uma efetiva implantação e aplicação durante o processo de 

cuidado, uma vez que, a relação entre o cuidado de Enfermagem e a tecnologia é baseada no 

conhecimento científico(5). A aproximação entre as Intervenções de Enfermagem e tais 

tecnologias reforçou a importância da utilização de uma linguagem padronizada, como a NIC, 

para uma categorização do conteúdo, por meio de uma nomenclatura própria(11).  

A elaboração de uma nota explicativa sobre a impossibilidade de alteração e a relação 

de atividades que poderiam ser elencadas nas intervenções modificaram as respostas e 

confirmaram a manutenção dos itens no instrumento, passando para o percentual de 86%. 

A submissão a uma segunda análise ratificou as intervenções, que passaram para o IVC 

≥ 0,83, o que reforça a necessidade de disseminação da linguagem da NIC entre os profissionais 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

1. Escutar Ativamente (4920)

2. Toque (5460)

3. Construção de Relação Complexa (5000)

4. Aumento da Segurança (5380)

5. Presença (5340)

6. Esclarecimento de Valores (5480)

7. Assistência no Autocuidado (1800).

8. Treinamento da Assertividade (4340).

9. Melhora da Autopercepção (5390).

10. Suporte emocional (5270).

11. Cuidados na Admissão (7310).

12. Gerenciamento do Caso (7320).

13. Supervisão: Segurança (6654).

14. Passagem de plantão (8140).

15. Facilitação da Visita (7560).

16. Desenvolvimento de Protocolos de…

17. Apoio à Tomada de Decisão (7560)

18. Melhora da Educação em Saúde (5515).

19. Proteção dos Direitos do Paciente (7460).
ÍNDICE DE VALIDADE DE CONTEÚDO (IVC)

2ª análise 1ª análise
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de Enfermagem e os demais profissionais de saúde, além do entendimento da impossibilidade 

de alterações na redação das intervenções, pois, isso poderia interferir na compreensão dos 

itens. 

A vantagem da utilização da NIC deu-se pela possibilidade de ampliação da escolha do 

profissional a determinadas atividades, e assim, enfatizar o caráter individualizado da 

assistência e a participação do paciente na condução do plano de cuidados a ser proposto, tanto 

no âmbito assistencial, como educacional. 

Ressalta-se que os juízes-enfermeiros com experiência em ensino, pesquisa, assistência 

e gestão, foram essenciais para o processo de validação do instrumento. Apesar da concordância 

entre juízes ser um método que apresente limitações, pode ser utilizado na fase inicial para 

auxiliar na determinação das Intervenções de Enfermagem que farão parte do instrumento(14). 

Além da construção e validação, este instrumento será aplicado em uma dissertação de 

Mestrado, uma vez que não há estudos nacionais ou internacionais desenvolvidos que relatem 

a Avaliação do Uso de Tecnologias Leves em Unidades de Terapia Intensiva, o que 

impossibilita a comparação com outros estudos. 

 

Conclusão 

Este estudo permite afirmar que o instrumento é representativo do conteúdo sobre as 

tecnologias leves. A participação de especialistas foi efetiva para a validação e a comprovação 

da representação do modelo proposto. Conclui-se que o instrumento é capaz de medir a 

utilização das tecnologias leves pela equipe de enfermagem e que a barreira relacionada à 

proposição de um instrumento foi superada. 

A aplicação do instrumento permite preencher uma lacuna até então presente na 

literatura e na prática. Aplicá-lo, em outros ambientes assistenciais, além das Unidades de 
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Terapia Intensiva, poderá contribuir para o fortalecimento da implantação da Política Nacional 

de Humanização e para um cuidado centrado no ser humano. 
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4.2. “UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS LEVES PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: UM ESTUDO COMPARATIVO”. 

 

Autores: Pabliane Matias Lordelo Marinho e Maria Pontes de Aguiar Campos 

As tecnologias leves são ferramentas que apoiam a humanização e a qualidade do cuidado de 

Enfermagem. Objetivo: comparar o uso das tecnologias leves no cuidado prestado pelas 

equipes de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva entre dois Hospitais Públicos, sendo 

um de Ensino e outro Estadual. Método: estudo descritivo, transversal, de abordagem 

quantitativa e de natureza observacional. Foram observados 110 profissionais de enfermagem, 

de ambos os hospitais, aplicando-se instrumento validado pelas pesquisadoras. Os dados foram 

analisados pelos testes de Kolmorogov-Smirnov, Mann-Whitney e Qui-quadrado. Resultados: 

O Hospital de Ensino apresentou melhor desempenho no que diz respeito ao uso de tecnologias 

leves que o Hospital Estadual. Entre as categorias profissionais, os Enfermeiros de ambos os 

hospitais fizeram mais uso das tecnologias leves que os Técnicos de Enfermagem. 

Predominaram as mulheres, sem companheiro, técnico de enfermagem com nível superior 

completo, turno de trabalho noturno, um vínculo empregatício, carga horária superior a 60 horas 

semanais. As variáveis escolaridade, principalmente pós-graduação e satisfação em trabalhar 

na unidade foram estatisticamente significativos. Conclusão: Apesar do uso diferenciados pelas 

instituições em estudo, conclui-se que ambas as instituições a utilizam de forma expressiva e o 

uso das tecnologias leves proporciona um resgate da interação entre o profissional e o paciente, 

incentiva a qualificação dos profissionais para lidar com as questões sociais e subjetivas 

presentes nas práticas de atenção. 

Descritores: Tecnologia em Saúde; Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva. 

Descriptors: Biomedical Technology; Nursing; Intensive Care Units. 

Descriptores: Tecnología Biomédica; Enfermería; Unidades de Cuidados Intensivos. 
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Introdução 

Falar em tecnologia é ter sempre como referência a temática do trabalho; e falar em 

trabalho é falar em ação intencional para transformar produtos em bens e serviços que 

funcionam como objetos, mas que não necessariamente são materiais, pois podem ser 

bens/produtos simbólicos que satisfaçam necessidades. No âmbito da saúde as tecnologias 

envolvidas no processo de trabalho foram classificadas como leve, as que se referem às 

tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como 

uma forma de governar processos de trabalho e que só tem materialidade em ato. A leve-dura 

diz respeito aos saberes técnicos estruturados e a dura refere-se ao uso de equipamentos 

tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas organizacionais(1). 

O vínculo deve ser estabelecido entre o profissional e a equipe de assistência e o 

paciente. Isso incute nestes a ideia do empoderamento e o estabelecimento de referências 

seguras. Sendo articulado esse vínculo, as pessoas passam a ser sujeitos do processo de 

produção da saúde, capazes de decidir sobre si mesmas e aumentam seu grau de autonomia 

diante do serviço ou da assistência. Os profissionais, também, devem instituir práticas 

acolhedoras (acolhimento) nos serviços, a fim de envolver os pacientes e os familiares no 

processo de saúde, estabelecendo um novo paradigma na forma de agir das pessoas e assim, 

reorganizar a metodologia de trabalho por meio da gestão, como uma forma de envolver a 

micropolítica estabelecida nas unidades produtoras de saúde e no autogoverno dos 

trabalhadores devendo passar por uma nova configuração dos seus processos(1). 

Os conceitos de tecnologias leves se concatenam com a Política Nacional de 

Humanização – PNH, também conhecida como HumanizaSUS, afirma que a humanização está 

na valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, 

trabalhadores e gestores. Os princípios que norteiam essa política são a transversalidade, 
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indissociabilidade entre atenção e gestão, a autonomia, o protagonismo dos sujeitos, co-

responsabilização na produção da saúde entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a 

construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão  e abre espaço 

para discutir o resgate da integralidade, uma vez que, percebe-se um despreparo dos 

profissionais para lidar com a dimensão subjetiva que toda prática de saúde requer (2). 

Apreende-se uma relação entre as tecnologias e o processo de trabalho da Enfermagem. 

Sob a ótica técnica, na organização dos instrumentos de trabalho, e sob a ótica social 

redefinindo as relações internas da equipe e as interações desta com os usuários. Destaca-se 

ainda a importância destas tecnologias para estruturar as ações de saúde e efetivá-las conforme 

as necessidades dos pacientes e profissionais(3). A relação interpessoal entre o profissional e o 

paciente é o elemento primordial para a qualidade do cuidado. A estrutura do relacionamento 

terapêutico está baseada na comunicação e na ética, considerando os pacientes como pessoas e 

permitindo que identifiquem autonomia, segurança e otimismo para enfrentar este difícil 

momento que é o adoecimento(4). 

O relacionamento com paciente acontece através da assistência propriamente dita e pode 

ser identificado o estabelecimento de comunicação, que acontece em alguns momentos por 

meios não-verbais, a instituição de vínculo, o incentivo à autonomia e participação no processo 

de decisão, o autocuidado, e a validação da qualidade do cuidado prestado(3). O planejamento 

do cuidado determina o que será feito considerando o curso das ações tomadas e envolve o 

estabelecimento de prioridades, critérios de resultados, elaboração de um plano de ação e o 

desenvolvimento de um plano de cuidados(4). 

Os profissionais de enfermagem podem concretizarem as tecnologias leves e a PNH por 

meio da Intervenção de Enfermagem (IE), que consiste em uma ingerência fundamentada no 

julgamento e no conhecimento do enfermeiro com o objetivo de melhorar os resultados do 
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cuidado ao paciente. Ela integra da taxonomia da Nursing Interventions Classification (NIC) e 

abrange ações diretas ou pela interação com o paciente, e ações indiretas ou realizados a 

distância e direcionados para o gerenciamento do ambiente(5). A NIC tem o objetivo de produzir 

uma linguagem unânime e específica, não permitindo a alteração do nome e da definição da 

Intervenção de Enfermagem. Apesar da restrição quanto à mudança na linguagem, para 

individualizar o cuidado, possibilita que o profissional escolha entre as atividades possíveis 

para cada IE avaliando aquelas que considera mais adequadas ao plano de cuidado(5). 

A construção da relação terapêutica é importante em todos os ambientes de cuidado, 

especialmente, nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), onde existe o predomínio das 

tecnologias duras e onde o cuidado prestado pelos profissionais de enfermagem é intermediado 

por tais tecnologias. De tal modo que pode dessensibilizar os profissionais quanto ao objeto do 

cuidado, o ser humano, único, dotado de valores e, que por conta do internamento, foi retirado 

do contexto familiar. Deste modo, o enfermeiro deve orientar as atividades da equipe de 

enfermagem que envolvem providenciar o cuidado ao paciente e a família. A ação de cuidar 

deve ser adaptada de acordo com as necessidades e situação dos pacientes(2-4). 

Desta feita, este estudo foi realizado com o objetivo geral de comparar o uso das 

tecnologias leves no cuidado prestado pelas equipes de enfermagem em Unidades de Terapia 

Intensiva entre dois Hospitais Públicos, sendo um de Ensino e outro Estadual da cidade de 

Aracaju/SE; e objetivos específicos de identificar a prevalência da utilização de tecnologias e 

verificar a prevalência segundo as dimensões vínculo, autonomia, acolhimento e gestão por 

categoria profissional. 

 

Método 

Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa e de natureza observacional. 

Os ambientes de pesquisa foram as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de duas Instituições 
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de Assistência à Saúde, ambas de caráter público, sendo uma de Ensino e outra Estadual. 

Atualmente, as duas estão integradas ao SUS, atendem pessoas provenientes da cidade de 

Aracaju, municípios do interior sergipano e estados circunvizinhos.  

A UTI do Hospital de Ensino é composta por 05 leitos, sendo 01 reservado para 

pacientes com doenças infectocontagiosas, atendimento exclusivo para adultos. A UTI do 

Hospital Estadual é composta por 27 leitos, sendo 03 reservados para portadores doenças 

infectocontagiosas e atende, também, exclusivamente adultos. 

A população deste estudo foi composta por 140 profissionais, sendo 05 Enfermeiras, 24 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem, que pertencem ao Hospital de Ensino; e 22 Enfermeiros, 

89 Técnicos/Auxiliares de Enfermagem, pertencentes ao Hospital Estadual. A seleção foi 

realizada por amostragem probabilística, estratificada por categoria profissional e obtida 

assumindo valor de erro amostral de 5% e um intervalo de confiança de 95%. A partir da 

aplicação da fórmula de amostragem chegou-se a uma amostra de 113 sujeitos de pesquisa. 

Observando-se equivalência no percentual dos grupos de profissionais entre as instituições; 

variando entre 17 a 20% de enfermeiros e de 80 a 83% dos demais profissionais. Por fim, 110 

sujeitos foram observados, 24 pertencem ao Hospital de Ensino e 86 ao Hospital Estadual: 

havendo duas e oito recusas, respectivamente. 

O critério de inclusão da pesquisa foi o desenvolvimento de atividade assistencial na 

UTI. Como critérios de exclusão foram considerados a ausência dos profissionais, por motivos 

como férias, licença, folgas e faltas no período destinado à coleta dos dados. 

Os dados foram coletados no período de março a abril de 2015, com cinco horas diárias 

de observação, em todos os turnos de trabalho. O instrumento foi composto por duas partes, a 

primeira buscou fazer a caracterização sociodemográficas e profissional. A segunda investigou 

a utilização das TL pela equipe de enfermagem a partir de quatro dimensões identificadas no 

conceito das TL(1) e na PNH(2) aplicadas à realidade pela Nursing Interventions Classification 
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(NIC). O instrumento foi validado por seis juízes, com 85% de nível de concordância e 92% de 

Índice de Validade de Conteúdo (IVC). 

Os dados foram analisados através do software BioEstat para Windows® versão 5.3, e 

constatada a distribuição não normal (teste de Kolmorogov – Smirnov) relativo ao uso da 

tecnologia leve; o teste Mann – Whitney foi aplicado para avaliação entre as equipes de 

enfermagem, seguido do teste Qui-quadrado (χ2) paras variáveis independentes: sexo, idade, 

função, escolaridade, satisfação em estar no setor, tempo de serviço, número de vínculos 

empregatícios, tempo de serviço no setor, horas de trabalho semanal e tipo de instituição e a 

variável dependente: uso de tecnologias leves. Foram seguidas as diretrizes da Resolução CNS 

Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe, sob CAAE 34038014.5.0000.5546 e parecer 

nº 875.505. 

 

Resultados 

 

O resultado do Teste de Mann-Whitney apresentou um p-valor <0,0001 o que significa 

que o uso das tecnologias leves entre os profissionais de enfermagem do Hospital de Ensino e 

o Hospital Estadual são estatisticamente diferentes. A Tabela 1 apresenta as características 

sociodemográficas e profissionais dos participantes. Foi observado, em ambas as instituições, 

um número elevado de profissionais que possuem a graduação apesar de desempenhar função 

de nível médio, e uma média geral menor que 05 anos de serviço nas UTI. Quando avaliada a 

relação entre as variáveis independentes e o uso das tecnologias leves: escolaridade; pós-

graduação e satisfação de trabalhar em UTI foram estatisticamente significativas entre as 

equipes de Enfermagem das UTI dos Hospitais. 
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Tabela 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas e profissionais segundo a natureza dos 

hospitais. Aracaju, SE, Brasil, 2015. 

Variáveis 

Hospital de 

Ensino 

(n = 24) 

Hospital 

Estadual 

(n = 86) 

Total 

(n = 110)  χ2 p† 

n % n % n % 

Sociodemográficas        

Idade, média (DP‡) 37,08 4,89 34,20 6,18 34,83 6,02 
0,125 

Sexo       
0,644 

Masculino 4 17 20 23 24 22  

Feminino 20 83 66 77 86 78  

Situação conjugal       
0,082 

Com companheiro/a 16 67 31 36 47 43  

Sem companheiro/a 8 33 55 64 63 57  

Profissionais        

Categoria       
0,100 

Enfermeiro/a 4 17 19 22 23 21  

Técnico/a de Enfermagem 20 83 67 78 87 79  

Escolaridade       
0,019 

Ensino Médio 3 12,5 28 32 31 28  

Ensino Superior 12 50 43 50 55 50  

Especialização 7 78 15 100 22 92 0,019 

 Mestrado 2 22 0 0 2 8 0,019 

Tempo de serviço no setor, 

média (DP‡) 

6,20 6,04 3,68 2,03 4,23 3,46 
0,848 

Turno de trabalho       0,248 

 Manhã 5 21 15 18 20 18  

Tarde 7 29 21 24 28 26  

Noite 12 50 50 58 62 56  

Vínculos empregatícios       
0,181 

Um vínculo 4 17 54 63 58 53  

Dois vínculos 20 83 32 37 52 47  

Carga horária semanal       
0,250 

30 – 36 horas 4 17 41 45 45 41  

40 – 44 horas 0 0 5 6 5 5  

Mais de 60 horas 20 83 40 49 60 54  
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Tabela 1 - continuação        

Satisfação em trabalhar na 

UTI 

      3,43E-12 

Não 3 13 8 9 11 10  

Sim 21 88 78 91 99 90  
Legenda: χ2†p-valor Qui-quadrado / ‡Desvio-padrão 

Fonte: dados da pesquisa. Aracaju, SE, 2015  

Observa-se que na comparação entre as instituições (tabela 1), em relação ao uso de 

tecnologias leves o Hospital de Ensino apresentou maior prevalência (65%) do que o Hospital 

Estadual (42%). Constatou-se que no domínio “Vínculo” o Hospital de Ensino utilizou mais as 

TL que o Hospital Estadual, principalmente para as intervenções Toque (5460) com 92% e 48% 

e Presença (5340) com 92% e 65%, respectivamente. No domínio “Acolhimento” novamente o 

Hospital de Ensino foi mais prevalente, paradoxalmente, em Facilitação da Visita (7560) com 

percentuais de 08% em comparação ao percentual de 02% apresentado pelo Hospital Estadual. 

No domínio “Gestão” manteve-se o predomínio do Hospital de Ensino com destaque para 

Proteção dos Direitos do Paciente (7460) que apresentou diferença de 49% entre as equipes. O 

Hospital Estadual foi mais prevalente nas IE Assistência no Autocuidado (1800) e Treinamento 

de Assertividade (4340) relativas ao domínio “Autonomia”. 

Igualmente para as duas instituições, as IE menos prevalentes foram Treinamento da 

Assertividade (4340) no domínio “Autonomia”; e Facilitação da Visita (7560) no domínio 

“Acolhimento” com 12% e 13% e 08% e 02% no Hospital de Ensino e Estadual, 

respectivamente, assim como, no domínio “Vínculo” a menos prevalente foi Construção de 

Relação Complexa (5000) e no domínio “Gestão” foi Melhora da Educação em Saúde (5515) 

para o Hospital Estadual e Apoio à Tomada de Decisão (7560) para o Hospital de Ensino. 

Quando analisadas de forma geral as cinco Intervenções de Enfermagem mais 

prevalentes foram Supervisão: Segurança (90%), Assistência no Autocuidado (85%), Passagem 

de Plantão (77%), Aumento da Segurança (76%) e Presença (71%). 

 

continuação 
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Tabela 2 – Distribuição da utilização das Tecnologias Leves segundo a natureza da instituição. 

Aracaju, SE, Brasil, 2015. 

Domínios 

Intervenções de Enfermagem 

Hospital de 

Ensino 

(n = 24) 

Hospital 

Estadual 

(n = 86) 

Total 

(n = 110) 

Uso % Uso % Uso % 

Vinculo    

Escutar Ativamente (4920) 16 66 30 35 46 42 

Toque (5460) 22 92 41 48 63 57 

Construção de Relação Complexa (5000) 13 54 23 27 36 33 

Aumento da Segurança (5380) 23 96 61 71 84 76 

Presença (5340) 22 92 56 65 78 71 

Autonomia    

Esclarecimento de Valores (5480) 05 21 09 10 14 13 

Assistência no Autocuidado (1800) 18 85 75 87 93 85 

Treinamento da Assertividade (4340) 03 12 11 13 14 13 

Melhora da Autopercepção (5390) 11 46 16 19 27 25 

Suporte Emocional (5270) 12 50 30 35 42 38 

Acolhimento    

Cuidados na Admissão (7310) 12 50 40 47 52 47 

Gerenciamento do Caso (7320) 18 75 44 51 62 56 

Supervisão: Segurança (6654) 23 96 76 88 99 90 

Passagem de Plantão (8140) 22 92 63 73 85 77 

Facilitação da Visita (7560) 02 08 02 02 04 04 

Gestão       

Desenvolvimento de Protocolos de Cuidados 

(7640) 

20 83 35 41 55 50 

Apoio à Tomada de Decisão (7560) 14 58 25 29 39 35 

Melhora da Educação em Saúde (5515) 15 63 13 15 28 25 

Proteção dos Direitos do Paciente (7460) 24 100 44 51 68 62 
Fonte: dados da pesquisa, Aracaju, SE, 2015 

Para análise dos domínios realizou-se a avaliação do quantitativo de IE que foram 

aplicadas (variação de 0 até 5 IE por domínio) por instituição e por categoria profissional. 

Quando se analisa o uso de TL por domínio, o menos prevalente foi “Autonomia” para o 

Hospital de Ensino e “Gestão” para o Hospital Estadual (Figura 1). Destaca-se que o domínio 

mais prevalente foi o “Vinculo” para o Hospital de Ensino e para o Hospital Estadual foi 

“Acolhimento”, “Vínculo” e “Gestão” o que apresentaram maior divergência entre as duas 

instituições estudadas. 
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Figura 1 – Distribuição do uso de tecnologias leves segundo os domínios por natureza da instituição. 

Aracaju, SE, Brasil, 2015. 

Os resultados por categoria profissional (Figura 2) demonstram que os enfermeiros (as) 

utilizaram mais tecnologias leves que os técnicos (as) de enfermagem, à exceção do domínio 

“Autonomia”.  Observou-se, ainda, que houve entre as instituições maior divergência de uso 

das TL no domínio “Acolhimento”, seguido do domínio “Gestão”. Ressalta-se que a menor 

divergência ocorreu no domínio “Vínculo”. 

 

Figura 2 – Distribuição do uso de tecnologias leves segundo domínio por categoria profissional. Aracaju, 

SE, Brasil, 2015. 

 

 

Discussão 

As variáveis sociodemográficas seguiram resultados encontrados na literatura, a faixa 

etária variou de 31 a 40 anos de idade, predominou o sexo feminino(6). Sobre as variáveis 

4

2

3 3
2

2

3

1

VÍNCULO AUTONOMIA ACOLHIMENTO GESTÃO

Distribuição do uso da Tecnologias Leves  segundo os domínios  

por natureza de instituição

Hospital  de Ensino Hospital Estadual

4

2

4 4

3

1

3

2

4

2

3 3
2

2
2

1

VÍNCULO AUTONOMIA ACOLHIMENTO GESTÃO

Distribuição do uso da tecnologias leves  segundo  domínio e por 

categoria profissional

Enfermeiro(a) Hospital de Ensino Enfermeiro(a) Hospital Estadual

Técnico(a) Hospital de Ensino Técnico(a) Hospital Estadual



63 

 

 

profissionais predominou a categoria profissional técnico de enfermagem, formação superior, 

a média de 3,4 anos de atuação na UTI, um vínculo empregatício, carga horária superior a 60 

horas semanais e satisfação em trabalhar. O tempo de atuação e a formação do profissional de 

enfermagem que atua em UTI é importante para compreender e dominar as tecnologias 

envolvidas no processo de trabalho(6). A satisfação no trabalho promove melhoria na qualidade 

do cuidado e na promoção da saúde(7). E a avaliação da utilização de tecnologias leves se mostra 

importante, visto que seu adequado emprego resulta na ampliação e fortalecimento da 

humanização do cuidado e na melhora a assistência à saúde, principalmente nas UTI(1-4). 

Quando se avaliou as prevalências das IE no domínio “Vínculo”, percebeu-se que 

Aumento da Segurança (5380) e Presença (5340), foram mais frequentes, em concordância com 

a literatura ao afirmar que o profissional de Enfermagem se dispõe a estar presente para atender 

às necessidades do paciente(6),  devendo-se permanecer ao seu lado e ajudá-lo a enfrentar os 

momentos difíceis. Contudo, deve-se lembrar que o estabelecimento da relação é baseado na 

empatia – capacidade de sentir o que o outro sente – e Escutar Ativamente (4920), Toque (5460) 

e Relação de Construção Complexa (5000), intervenções importantes para estabelecer o 

relacionamento (6,8-10), mas os resultados relevam a necessidade de ampliação no uso dessas 

tecnologias. 

Existem comportamentos que reforçam as relações interpessoais: não ter preconceitos, 

ter respeito, demostrar interesse genuíno e valorizar o tempo que temos com a outra pessoa. 

Tais aspectos são necessários para efetivação do Processo de Enfermagem na etapa de coleta 

de dados/entrevista e para as demais etapas (6,8). Além de cumprir a PNH, que orienta o 

fortalecimento das relações sociais e de significados das ações para os sujeitos, apresenta uma 

equipe de referência que deverá acompanhá-lo durante todo seu internamento abrindo espaço 

para o dispositivo denominado clínica ampliada (4,10). 
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O domínio “Autonomia” – está relacionado com a capacidade do ser humano de decidir 

sobre o que é “bom” ou o que é “bem-estar” e envolvendo valores, crenças e expectativas(8) – 

neste estudo, este domínio apresentou as menores prevalências para ambas instituições, o que 

se justifica pelas próprias características dos pacientes das UTI. Assim, Assistência no 

Autocuidado (1800) foi a IE com maior prevalência, para ambas instituições, corroborando sua 

ligação com a vulnerabilidade dos pacientes internados em UTI. 

Também o Esclarecimento de Valores (5480), Treinamento de Assertividade (4340) e 

Suporte Emocional (5270) apresentaram baixa prevalência, uma vez que, os profissionais de 

enfermagem apresentam dificuldade de esclarecer valores e permite-se manter um 

envolvimento emocional com os pacientes(1,2,8). Também, em auxiliar na expressão efetiva dos 

sentimentos, necessidades e ideias, ao mesmo tempo que respeita os direitos dos outros. E em 

alguns momentos colocam-se disponíveis para oferecer segurança, aceitação e encorajamento 

durante período de estresse(9). 

A PNH propõe a criação de sujeitos autônomos, capazes de decidir sobre seu cuidado, 

porquanto nas UTI. No entanto, em diversos momentos, os pacientes não são capazes de fazê-

lo e os profissionais devem receber capacitação para aplicar as tecnologias leves 

adequadamente. Urge reformular os cursos de formação profissional e estimular habilitações 

complementares acerca da perspectiva psicológica do profissional e do paciente (10-12). 

Desta feita, reforça-se a necessidade de instrumentalizar os profissionais de 

Enfermagem acerca de estratégias para o autoconhecimento e para o reconhecimento dos 

próprios valores, a fim de conseguir transmitir aos pacientes modos de reconhecer seus pontos 

fracos e fortes e ensiná-los a utilizar, de forma mais apropriada, os pontos fortes no 

enfrentamento das doenças (11,12). 

No domínio “Acolhimento”, para os dois hospitais, os itens mais prevalentes foram 

Gerenciamento do Caso (7320), Supervisão: Segurança (6654), Passagem de Plantão (8140), 
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demonstrando que os profissionais recebem o paciente na unidade e buscam o máximo de 

informações que poderão modificar/redirecionar o cuidado. Para a equipe de Enfermagem, são 

as tecnologias que influenciarão o Processo de Enfermagem e os motiva a ampliação de acesso, 

cuidado integral e resolutivo, pois, vão além do contexto físico, objetivando um compromisso 

genuíno com o paciente(13,14).  

Neste domínio, também foi observado a IE de menor prevalência para ambas 

instituições: Facilitação de Visita (7540). Infelizmente este achado contraria o que recomenda, 

pois para a PNH(4,15) este é um dos pontos mais importante, uma vez que, promove o ingresso 

dos familiares e da rede social do paciente à UTI. Reforça-se que novas políticas devem ser 

implantadas nas unidades, inclusive com vistas a permitir acompanhantes (15). 

Para o domínio “Gestão” Desenvolvimento de Protocolos de Cuidados (7640) e 

Proteção dos Direitos do Paciente (7460) formam prevalentes no Hospital de Ensino, contudo, 

esta tecnologia leve ainda necessita de incremento para fortalecer a gestão do cuidado 

participativo, ou seja, é importante envolver os familiares uma vez que, em muitos momentos 

eles são os responsáveis pelos processos decisórios no cuidado e na condução do caso. Esta 

gestão assegura os direitos dos usuários, o controle social e ações de promoção à saúde no 

âmbito hospitalar promovendo a qualificação e a otimização do trabalho, e requer do 

profissional o desenvolvimento de competências (entre elas foco no paciente e trabalho em 

equipe) que interferem positivamente no plano de cuidado (9,15). 

Neste sentido a Enfermagem deve ser “maximizar a sensação de bem-estar, 

independência e a capacidade de funcionamento dos papéis e trabalhar continuamente para 

melhorar os resultados”, assim, a utilização de tecnologias leves encontra força na relação do 

profissional de enfermagem com o paciente. As elevadas prevalências nos domínios Vínculo, 

Acolhimento e Gestão precisam ter seu uso estimulado, mormente, pelo perfil dos pacientes da 
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unidade e pelo modelo de cuidado adotado e já que o enfermeiro é o responsável por atividades 

assistenciais(10)  

As tecnologias leves ganham dimensão no âmbito do cuidado e envolvem novas 

possibilidades e perspectivas para o cuidado de Enfermagem, transformando os atributos do 

processo assistencial a partir de uma nova maneira de promover a subjetividade humana, 

permitindo contribuições e implicações para os profissionais e os pacientes(16). O uso das 

tecnologias leves envolve também o empoderamento dos profissionais de enfermagem quanto 

à condução do cuidado prestado aos pacientes críticos e sua família e na assunção das 

responsabilidades sobre as deliberações e capacitação para as tomadas de decisão, além de 

comprometimento na manutenção de uma conduta terapêutica(9,10,12-16). 

 

 

Conclusão 

Ao comparar o uso das tecnologias leves entre as equipes de enfermagem de UTI de 

Hospitais Públicos, um de Ensino e outro Estadual, do Estado de Sergipe, verificou-se que 

houve melhor desempenho, no uso de tecnologias leves, pelo Hospital de Ensino. As variáveis 

escolaridade, pós-graduação foram estatisticamente significantes no uso de tais tecnologias. 

Quanto ao uso das tecnologias leves por categoria profissional os Enfermeiros as utilizaram 

mais que os Técnicos de Enfermagem nos domínios “Vinculo”, “Acolhimento” e “Gestão”. 

O uso das tecnologias leves proporciona um resgate da interação entre o profissional e 

o paciente que foi desgastada pela fragmentação e verticalização dos processos de trabalho 

descentralizado e regionalizado. Incentiva a qualificação dos profissionais para lidar com as 

questões sociais e subjetivas presentes nas práticas de atenção e sua inclusão nos processos de 

produção e de gestão de saúde – grande parte das vezes – na relação queixa-conduta, que 

automatiza o contato entre o profissional e o paciente. Assim, os profissionais de enfermagem 
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das UTI devem ir além das intervenções tecnológicas e incluir a avaliação de suas necessidades, 

o grau de satisfação destes sobre os cuidados realizados, além da preservação da integridade do 

paciente como ser humano, dos seus valores e crenças. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados do estudo mostraram ser possível realizar a avaliação do uso das 

tecnologias leves nos cuidados prestados por profissionais de enfermagem e a comparação 

entre equipes apresentou resultados diferentes entre as instituições avaliadas. As tecnologias 

leves, quando efetivamente utilizadas, transformam o processo de trabalho, e favorecem a 

humanização na assistência de enfermagem, uma vez que, a essência do cuidado é o ser 

humano e a aplicação de tais tecnologias favorecem uma aproximação com outras 

necessidades além das biológicas. 

Quanto à utilização de tecnologias leves segundo as dimensões no Hospital de Ensino 

foram prevalentes Vínculo, Acolhimento e Gestão, no Hospital Estadual foram Acolhimento 

e Vinculo. No que diz respeito à categoria profissional, em ambas as instituições os 

enfermeiros utilizaram mais tecnologias leves que os técnicos de enfermagem. 

Os resultados demostraram que o uso das tecnologias leves ocorreu, por ambas as 

instituições, de forma não normatizada, uma vez que, mesmo estando instituído uma 

metodologia de organização da assistência, não há registro do emprego sistemático da 

taxonomia das Intervenções de Enfermagem. Conclui-se, enfim, que a utilização das 

tecnologias relacionais, para o paciente, significa assistência de enfermagem humanizada, 

com ética e segurança. Para a sociedade é a efetivação e fortalecimento dos fundamentos do 

Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente integralidade e todos os direitos do paciente 

são garantidos. 

O estudo apresenta uma limitação devido ao número reduzido de leitos de Unidades 

de Terapia Intensiva do HU na cidade da Aracaju – SE, e o fato de ter sido aplicado apenas 

em instituições públicas desta cidade. Desta forma, torna-se importante replicar o estudo em 

outras áreas geográficas. Outra limitação é o quantitativo de profissionais no Hospital de 

Ensino, embora proporcional ao número de leitos possa ter interferido nos resultados quanto 

ao comparativo entre as equipes. 

Houve impossibilidade em realizar comparações com outros estudos, uma vez que a 

literatura sobre a temática não existe, principalmente, quando se refere à quantificação das 

tecnologias leves. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: 

TECNOLOGIAS LEVES E ENFERMAGEM EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA: UM ESTUDO COMPARATIVO. 

Responsável: PABLIANE MATIAS LORDELO MARINHO 

Orientadora: Prof. Dra. Maria Pontes de Aguiar Campos 

Contatos: (79) 9900-3859/(79) 2105-1818 

E-mail: marinho.pabliane@gmail.com. 

 

O objetivo deste é: Analisar a aplicação das tecnologias leves no cuidado prestado 

pelas equipes de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva de um Hospital de Ensino 

e de um Hospital Estadual da cidade de Aracaju/SE. Justifica-se por buscar o aprimoramento 

da praxe da Enfermagem, bem como fundamentar a tomada de decisão dos profissionais de 

enfermagem na prestação do cuidado ao ser humano, fortalecer e qualificar o cuidado, a 

humanização da assistência e principalmente buscar a preservação de uma assistência livre 

de riscos.  

Em qualquer momento você poderá ser esclarecido sobre possíveis dúvidas por meio 

dos contatos acima citados. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu 

consentimento ou interromper a participação em qualquer momento, tendo sido identificado 

o risco de constrangimento para os participantes da pesquisa, minimizado pela técnica de 

coleta dos dados. A sua participação é voluntária e a recusa não irá acarretar qualquer 

penalidade. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Caso 

deseje, os resultados do estudo serão enviados a você e permanecerão confidenciais. Seu 

nome ou o material que indique a sua participação não será divulgado. Você não será 

identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Este consentimento 

informado será arquivado com a pesquisadora e outra será fornecida a você. 

A participação no estudo não acarretará custos para você. Qualquer reclamação a 

respeito do desenvolvimento desta pesquisa poderá ser dirigida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe por meio do telefone: (79) 2105-1805 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, _________________________________________________________________, RG 

nº _________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. Sei que em qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e motivar minha decisão de sair do projeto. 

Aracaju, _____ de ___________ de 2014 

_________________________________ 

Nome e assinatura 

                                                                                    

____________________________                        ____________________________     

     Testemunha      Testemunha 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA 

TECNOLOGIAS LEVES E ENFERMAGEM EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA: UM ESTUDO COMPARATIVO 

Responsável: PABLIANE MATIAS LORDELO MARINHO 

Orientadora: Prof. Dra. Maria Pontes de Aguiar Campos 

Contatos: (79) 9900-3859/(79) 2105-1818 E-mail: marinho.pabliane@gmail.com. 

 

1.IDENTIFICAÇÃO BIOSÓCIO-DEMOGRÁFICA DOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM 

1.1. Idade:_____  1.2. Sexo: (  ) Fem. (  ) Masc. 

1.3. Situação conjugal: (  ) com companheiro (  ) sem companheiro 

1.4. Função: (  ) Auxiliar de enfermagem(  ) Técnico/a de enfermagem (  ) Enfermeiro/a  

1.5. Escolaridade: (  ) 2° grau (  ) 3° grau (  ) 3° grau com pós-graduação 

1.6. Pós-graduação: (  ) Graduação (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado 

1.7. Tempo de serviço no setor: _____ 1.8. Turno de trabalho: (  ) Manhã (  ) Tarde (  ) Noturno 

1.9. Nº. de vínculos empregatícios:_____ 

1.10. Horas de trabalho semanal: (  ) 30-36 h (  ) 40-44 h (  ) 60 h ou mais 

1.11. Tem satisfação em trabalhar nesta UTI: (  ) Sim (  ) Não 

 

2. ROTEIRO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIAS LEVES EXECUTADAS PELA EQUIPE 

DE ENFERMAGEM UTILIZANDO A NIC. 

Dimensão Intervenção De Enfermagem Sim Não 

Vínculo 

2.1. Escutar Ativamente (4920)   

2.2. Toque (5460).   

2.3. Construção de Relação Complexa (5000).   

2.4. Aumento da Segurança (5380).   

2.5. Presença (5340)   

Autonomia 

2.6. Esclarecimento de Valores (5480)   

2.7. Assistência no Autocuidado (1800).   

2.8. Treinamento da Assertividade (4340).   

2.9. Melhora da Autopercepção (5390).   

2.10.  Suporte emocional (5270).   

Acolhimento 

2.11. Cuidados na Admissão (7310).   

2.12. Gerenciamento do Caso (7320).   

2.13. Supervisão: Segurança (6654).   

2.14. Passagem de plantão (8140).   

2.15. Facilitação da Visita (7560).   

Gestão 

2.16. Desenvolvimento de Protocolos de Cuidados (7640).   

2.17. Apoio à Tomada de Decisão (7560).   

2.18. Melhora da Educação em Saúde (5515).   

2.19. Proteção dos Direitos do Paciente (7460).   
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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ANEXO B – LISTA DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
D

im
en

sã
o

 

Intervenção De 

Enfermagem 

Descrição da Intervenção de 

Enfermagem 
Atividades relacionadas para cada Intervenção de Enfermagem 

V
ín

cu
lo

 

2.1. Escutar 

Ativamente (4920) 

Atenção criteriosa e atribuição de 

significado às mensagens verbais 

e não verbais de um paciente. 

Estabelecer o propósito da interação. 

Demonstrar interesse pelo paciente. 

Fazer perguntas ou declarações para encorajar a expressão de pensamentos, sentimentos e 

preocupações. 

Focalizar totalmente a interação, suprimindo preconceitos, tendenciosidades, pressupostos, 

preocupações pessoais e outras distrações 

Evidenciar percepção e sensibilidade às emoções. 

Usar comportamento não-verbal para facilitar a comunicação. 

Escutar mensagens e sentimentos não-expressos, bem como o conteúdo da conversa. 

Estar atento às palavras evitadas, bem como à mensagem não-verbal que acompanha as palavras 

ditas. 

Estar atento ao tom, ao tempo, ao volume, à altura e à inflamação da voz. 

Identificar temas predominantes. 

Determinar o sentido da mensagem, refletindo sobre as atitudes, as experiências passadas e a 

situação atual. 

Marcar o tempo das respostas, de modo a refletir a compreensão da mensagem recebida. 

Esclarecer a mensagem por meio de perguntas e de feedback. 

Verificar a compreensão das mensagens pelo uso de perguntas ou de feedback. 

Usar uma série de interações para descobrir o sentido do comportamento. 

Evitar barreiras ao escutar atentamente (p. ex. minimizar sentimentos, oferecer soluções fáceis, 

interromper, falar sobre si e encerrar prematuramente). 

Usar o silêncio/audição para encorajar a expressão de sentimentos, pensamentos e preocupações. 

2.2. Toque (5460). 

Oferecimento de conforto e 

comunicação, por meio de contato 

tátil com propósito. 

Observar tabus culturais a respeito do toque. 

Oferecer um abraço confortador, quando adequado. 

Colocar o braço em torno dos ombros do paciente, quando adequado. 

Segurar a mão do paciente para oferecer apoio emocional. 

Aplicar suave pressão no pulso, na mão ou no ombro do paciente gravemente doente. 

Esfregar as costas em sincronia com a respiração do paciente, quando adequado. 

Acariciar parte do corpo de maneira lenta e rítmica, quando adequado. 

Massagear ao redor da área dolorida, quando adequado. 
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2.3. Construção de 

Relação Complexa 

(5000). 

Estabelecimento de uma relação 

terapêutica com o paciente para 

promover insight e mudança de 

comportamento 

Identificar a própria atitude em relação ao paciente e à situação. 

Estabelecer limites em relação ao que fará para o paciente. 

Deixar de lado sentimentos pessoais evocados pelo paciente que causem um impacto negativo 

sobre as interações terapêuticas. 

Promover um clima de acolhida e aceitação. 

Oferecer conforto físico antes das interações. 

Discutir a confidencialidade das informações partilhadas, quando apropriado. 

Monitorar as informações não-verbais do paciente. 

Buscar esclarecimento das mensagens não-verbais, quando apropriado. 

Adaptar a distância física entre o enfermeiro e o paciente, quando apropriado. 

Manter uma postura corporal franca. 

Usar períodos de silêncio para demonstrar interesse, conforme apropriado. 

Desenvolver formas especiais de comunicação (imagens, outras palavras). 

Fazer a conversa voltar ao assunto principal, quando necessário. 

Garantir ao paciente seu interesse nele como pessoa, quando apropriado. 

Usar a auto-revelação, quando apropriado. 

Estabelecer um acordo mútuo quanto ao horário e à duração dos encontros, quando apropriado. 

Auxiliar o paciente a identificar sentimentos de raiva, ansiedade, hostilidade ou tristeza que o 

impeçam de interagir com outras pessoas. 

Encorajar o paciente a usar o tempo necessário para expressar-se. 

Transmitir de volta ao paciente as ideias principais, em suas próprias palavras. 

2.4. Aumento da 

Segurança (5380). 

Intensificação de uma sensação de 

segurança física e psicológica 

pelo paciente. 

Providenciar um ambiente livre e riscos. 

Demonstrar calma 

Passar um tempo com o paciente. 

Permanecer com o paciente e confirmar a segurança e a proteção durante os períodos de 

ansiedade. 

Apresentar as mudanças de forma gradativa. 

Evitar situações emocionais intensas. 

Escutar os temores do paciente/da família. 

Discutir situações especificar ou individuais que pareça, ameaçar o paciente ou a família. 

Explicar todos os testes e procedimentos o paciente/à família. 

Responder às perguntas sobre o estado de saúde de forma honesta. 

Ajudar o paciente/a família a identificar os fatores que aumentam a sensação de segurança. 

Auxiliar o paciente a identificar as respostas usuais de enfrentamento. 

Auxiliar o paciente a utilizar as respostas de enfrentamento que tenham sido bem-sucedidas 

anteriormente. 
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2.5. Presença (5340) 

Estar com o outro, física ou 

psicologicamente, em períodos de 

necessidade. 

Demonstrar atitude de aceitação. 

Comunicar verbalmente empatia ou compreensão de experiência do paciente. 

Ser sensível às tradições e crenças do paciente. 

Estabelecer confiança e atenção positiva. 

Escutar as preocupações do paciente. 

Usar o silêncio, quando adequado. 

Tocar o paciente para expressar preocupação, quando adequado. 

Estar fisicamente disponível. 

Permanecer presente sem esperar reação de interação. 

Oferecer privacidade ao paciente e à família, conforme necessário. 

Oferecer-se para entrar em contato com outras pessoas de apoio, quando adequado. 
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2.6. Esclarecimento 

de Valores (5480) 

Assistência ao outro para 

esclarecer seus próprios valores, 

de modo a facilitar uma tomada 

de decisão eficiente. 

Analisar os aspectos éticos e legais da livre escolha, considerando a situação e questão, antes de 

iniciar a intervenção. 

Criar uma atmosfera de aceitação, sem julgamentos. 

Usar perguntas adequadas para auxiliar o paciente a refletir sobre a situação e sobre o que, 

pessoalmente, tem importância. 

Fazer perguntas e esclarecimentos que provoquem reflexão e que proporcionem ao paciente algo 

sobre o que pensar. 

Ajudar o paciente a definir alternativas e suas vantagens e desvantagens. 

Encorajar a análise das questões e das consequências dos comportamentos. 

Apoiar a decisão do paciente, quando adequado. 

Evitar perguntas do tipo interrogatório cruzado. 

2.7. Assistência no 

Autocuidado (1800). 

Assistência ao outro na realização 

de atividades da vida diária 

Monitorar a capacidade do paciente para o autocuidado independente. 

Monitorar a necessidade do paciente de dispositivos de adaptação para higiene corporal, vestir-se, 

arrumar-se, usar o vaso sanitário e alimentar-se. 

Providenciar os artigos pessoais desejados (p. ex. desodorante, escovas de dentes e sabonete). 

Oferecer assistência até que o paciente esteja totalmente capacitado para assumir o auto-cuidado. 

Auxiliar o paciente a aceitar as necessidades de dependência. 

Encorajar o paciente a realizar atividades normais da vida diária de acordo com o seu nível de 

capacidade. 

Encorajar a independência, mas interferir quando o paciente não conseguir realizar algo 

Ensinar pais/familiares a encorajar a independência e a interferir apenas quando o paciente não 

conseguir executar algo. 

Estabelecer uma rotina de atividades de autocuidado. 

2.8. Treinamento da 

Assertividade (4340). 

Auxílio na expressão efetiva dos 

sentimentos, necessidades e 

Determinar barreiras à assertividade (p. ex. estágio de desenvolvimento, doenças crônica ou 

psiquiátrica e socialização feminina). 

Ajudar o paciente a reconhecer e a reduzir distrações cognitivas que bloqueiam a assertividade. 
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ideias, ao mesmo tempo que 

respeita os direitos dos outros 

Distinguir entre comportamento de afirmação, agressão e agressão-passividade. 

Ajudar a identificar direitos, responsabilidades e normas conflitantes individuais. 

Ajudar a esclarecer áreas problemáticas nas relações interpessoais. 

Promover a expressão de pensamentos e sentimentos, positivos e negativos. 

Ajudar a identificar pensamentos de autoderrota. 

Auxiliar o paciente a distinguir entre a imaginação e a realidade. 

Orientar o paciente sobre formas diferentes de agir com assertividade. 

Orientar o paciente sobre estratégias para a prática de comportamento assertivo (p. ex. fazer 

solicitações, dizer não a solicitações não-razoáveis e iniciar e concluir conversações) 

2.9. Melhora da 

Autopercepção 

(5390). 

Assistência a paciente para 

investigar e entender seis 

pensamentos, sentimentos, 

motivações e comportamentos. 

Encorajar o paciente a reconhecer e a discutir seus pensamentos e sentimentos. 

Auxiliar o paciente a perceber que cada indivíduo é único. 

Auxiliar o paciente a identificar os valores que contribuem para o autoconceito. 

Auxiliar o paciente a identificar sentimentos usuais sobre si mesmo. 

Compartilhar a observação ou os pensamentos sobre o comportamento ou as reações do paciente. 

Facilitar a identificação, pelo paciente, de padrões usuais de respostas a várias situações. 

Auxiliar o paciente a identificar as prioridades de vida. 

Auxiliar o paciente a identificar o impacto da doença no autoconceito. 

Verbalizar a negação que o paciente faz da realidade, quando adequado. 

Confrontar sentimentos ambivalentes do paciente (raiva ou depressão) 

Fazer observações sobre o estado emocional atual do paciente. 

Auxiliar o paciente a aceitar a dependência de outros, quando adequado. 

Auxiliar o paciente a mudar a visão de si mesmo como vítima, definindo os próprios direitos, 

quando adequado. 

Auxiliar o paciente a perceber afirmações negativas próprias. 

Auxiliar o paciente a identificar sentimento de culpa. 

Ajudar o paciente a identificar situações que precipitem a ansiedade. 

Investigar com o paciente a necessidade de controle. 

Auxiliar o paciente a identificar atributos positivos em si. 

Ajudar o paciente/a família a identificar as razões para melhora. 

Auxiliar o paciente a identificar capacidade e estilos de aprendizagem. 

Auxiliar o paciente a reexaminar percepções negativas de si mesmo. 

Auxiliar o paciente a identificar fontes de motivação. 

Auxiliar o paciente s identificar comportamentos autodestrutivos. 

Promover a auto expressão com um grupo de conhecidos. 

Auxiliar o paciente a reconhecer afirmações contraditórias. 

2.10.  Suporte 

emocional (5270). 

Oferecimento de segurança, 

aceitação e encorajamento durante 

período de estresse. 

Discutir com o paciente a(s) experiência(s) emocional(is). 

Investigar com o paciente o que desencadeia as emoções. 

Fazer declarações de apoio ou empatia. 
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Abraçar o paciente ou tocá-lo para oferecer apoio. 

Apoiar o uso de mecanismos de defesa adequados. 

Auxiliar o paciente no reconhecimento de sentimentos de ansiedade, raiva ou tristeza. 

Encorajar o paciente a expressar sentimentos de ansiedade, raiva ou tristeza. 

Discutir as consequências de não lidar com a culpa e a vergonha. 

Escutar/encorajar expressões de sentimentos e crenças. 

Facilitar a identificação, por parte do paciente, do padrão usual de resposta no enfrentamento dos 

medos. 

Oferecer apoio durante as fases de negação, raiva, barganha e aceitação do luto. 

Explicar as funções da raiva, da frustação e da fúria para o paciente. 

Encorajar o diálogo ou o choro como meios de reduzir a resposta emocional. 

Oferecer assistência no processo decisório. 

Reduzir a demanda por funcionamento cognitivo quando o paciente se encontra enfermo ou 

fatigado. 

Encaminhar o paciente para aconselhamento, quando adequado. 
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2.11. Cuidados na 

Admissão (7310). 

Facilitação a admissão de um 

paciente na instituição de 

prestação de cuidados de saúde. 

Apresentar-se e explicar seu papel na prestação dos cuidados. 

Orientar o paciente/familiares/pessoas significativas quanto às expectativas dos cuidados. 

Propiciar privacidade adequada ao paciente/familiares/pessoas significativas. 

Orientar paciente/familiares/pessoas significativas em relação às instalações da instituição. 

Orientar paciente/familiares/pessoas significativas sobre os recursos da instituição. 

Obter história da admissão, inclusive informações sobre doenças passadas, medicamentos e 

alergias. 

Realizar exame físico de admissão, quando adequado. 

Realizar a investigação de dados psicossociais na admissão, quando adequado. 

Realizar a investigação de dados religiosos na admissão, quando adequado. 

Realizar a investigação de riscos na admissão (p. ex. riscos de quedas, padrão de temperatura do 

paciente, investigação da pele). 

Documentar as informações pertinentes. 

Manter a confidencialidade sobre os dados do paciente. 

Identificar paciente com risco de readmissão. 

Estabelecer o plano de cuidados do paciente, os diagnósticos de enfermagem, os resultados e as 

intervenções. 

Iniciar o planejamento da lata hospitalar. 

Implementar medidas de segurança, conforme apropriado. 

Colocar etiqueta de identificação no leito do paciente, na porta de entrada e/ou na cabeceira da 

cama, conforme indicado. 

Notificar os médicos sobre a admissão e sobre o estado do paciente. 

Obter prescrição médica para o paciente. 
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2.12. Gerenciamento 

do Caso (7320). 

Coordenação dos cuidados e 

amparo a determinados pacientes 

e populações de diferentes locais, 

para reduzir o custo e o uso 

recursos, melhorar a qualidade 

dos cuidados de saúde e alcançar 

os resultados desejados 

Desenvolver uma relação com o paciente, com o paciente e com outros provedores de cuidados da 

saúde. 

Usar habilidades eficazes de comunicação com o paciente, a família e com outros provedores de 

cuidados de saúde. 

Tratar o paciente e a família com dignidade e respeito. 

Manter a discrição e a privacidade do paciente e da família. 

Determinar o plano de tratamento com a colaboração do paciente e/ou da família. 

Discutir o plano de cuidado e os resultados desejados com o médico do paciente. 

Oferecer cuidados diretos, quando necessário. 

Orientar o paciente e/ou a família por meio do sistema de atendimento à saúde. 

2.13. Supervisão: 

Segurança (6654). 

Coleta e análise proposital e 

contínua de informações sobre o 

paciente e o ambiente, para uso na 

promoção e manutenção da 

segurança do paciente. 

Monitorar o paciente quanto a alterações no funcionamento físico ou cognitivo capazes de 

conduzir a comportamentos de risco. 

Monitorar o ambiente em relação a potenciais riscos à segurança. 

Determinar o grau de supervisão necessário ao paciente, com base no nível funcional e nos 

perigos do ambiente. 

Providenciar um nível adequado de supervisão/vigilância para monitorar o paciente e permitir 

ações terapêuticas, conforme necessário. 

Colocar o paciente em ambiente menos restritivo possível, mas que permita o nível de observação 

necessário. 

Iniciar e manter precaução para paciente de alto risco quanto a perigos específicos do local de 

prestação de cuidados. 

Comunicar informações sobre os riscos do paciente a outros profissionais de enfermagem. 

2.14. Passagem de 

plantão (8140). 

Troca de informações essenciais 

entre profissionais da 

enfermagem, na mudança de 

turno, sobre os cuidados do 

paciente. 

Revisar os dados demográficos pertinentes, inclusive nome, idade e número do quarto. 

Identificar a principal queixa e a razão da admissão, quando adequado. 

Resumir a história de saúde significativa, conforme necessário. 

Identificar os principais diagnósticos médicos e de enfermagem, quando adequado. 

Apresentar as informações de maneira sucinta, focalizando dados recentes e significativos, 

necessários para que outros profissionais de enfermagem assumam a responsabilidade pelos 

cuidados. 

Descrever o regime de tratamento, incluindo dieta, a terapia com líquidos, os medicamentos e os 

exercícios. 

Identificar os exames de laboratório e os diagnósticos a serem feitos durante as próximas 24 

horas. 

Revisar os resultados dos exames de laboratório e diagnóstico recentes, quando adequado. 

Descrever os dados sobreo estado de saúde, incluindo sinais vitais e os sinais e sintomas presentes 

durante o turno. 

Descrever as intervenções de enfermagem que estão sendo implementadas. 

Descrever a reposta do paciente e da família às intervenções de enfermagem. 
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Resumir a evolução na direção das metas 

Resumir os planos para a alta, quando adequado. 

2.15. Facilitação da 

Visita (7560). 

Promoção de visitas benéficas da 

família e de amigos. 

Determinar as preferências do paciente quanto à visitação e à liberação de informações. 

Analisar as implicações legais/éticas em relação à visitação do paciente e dos direitos à 

informação pelos familiares. 

Determinar a necessidade de mais visitas da família e de amigos. 

Identificar problemas específicos relativos à visitação, caso existam. 

Estabelecer políticas relacionadas à visitação flexíveis e centradas no paciente, quando adequado. 

Preparar o ambiente para a visitação. 

Discutir a política de visitação com familiares/pessoas significativas. 

Discutir a política de permanência durante a noite de familiares/pessoas significativas. 

Estabelecer horários ideais de visita da família/pessoas significativas. 

Explicar os motivos para limitação do horário de visitação. 

Providenciar uma cadeira junto à cama. 

Ser flexível com as visitas ao mesmo tempo em que são preservados períodos de repouso. 

Monitorar a resposta do paciente à visitação familiar. 
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2.16. 

Desenvolvimento de 

Protocolos de 

Cuidados (7640). 

Elaboração e uso de uma 

sequência programada de 

atividades de cuidado para 

melhorar os resultados desejados 

para o paciente a um custo-

efetivo. 

Colaborar com outros profissionais da saúde na elaboração do protocolo de cuidados. 

Partilhar o protocolo com o paciente e com seus familiares, conforme apropriado. 

Avaliar o progresso do paciente na direção dos resultados identificados, a intervalos 

estabelecidos. 

Documentar o progresso do paciente na direção dos resultados identificados, a intervalos 

estabelecidos, conforme a política da instituição. 

Revisar o protocolo, conforme apropriado. 

2.17. Apoio à 

Tomada de Decisão 

(7560). 

Fornecimento de informações e 

de apoio a paciente que está 

tomando uma decisão a respeito 

de cuidados de saúde. 

Informar o paciente sobre o enfoque ou soluções alternativas. 

Ajudar o paciente a identificar as vantagens e desvantagens de cada alternativa. 

Estabelecer já na admissão hospitalar a comunicação com o paciente. 

Facilitar a articulação das metas de cuidado do paciente. 

Obter consentimento informado, quando adequado. 

Facilitar a tomada de decisão conjunta. 

Respeitar o direito do paciente de receber ou não informações 

Proporcionar as informações solicitadas pelo paciente. 

Servir de ligação entre o paciente e a família. 

Servir de ligação entre o paciente e outros provedores de cuidado de saúde. 

2.18. Melhora da 

Educação em Saúde 

(5515). 

Assistência a indivíduos com a 

capacidade limitada para 

conseguir, processar e entender 

Envolver indivíduos, famílias e grupos no planejamento e na implementação dos planos para 

modificações no estilo de vida e no comportamento. 

Determinar o apoio da família, dos amigos e da comunidade para o comportamento que promova 

a saúde. 
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informações relacionadas à saúde 

e à doença. 

Usar estratégias variadas e pontos de intervenção no programa educativo. 

2.19. Proteção dos 

Direitos do Paciente 

(7460). 

Proteção dos direitos de cuidados 

à saúde do paciente, em especial 

se for menor, incapacitado ou 

incompetente, para tomar 

decisões. 

Fornecer ao paciente a “Declaração dos Direitos do Paciente”. 

Providenciar um ambiente que permita conversas particulares entre o paciente, os familiares e os 

profissionais de cuidados da saúde. 

Proteger a privacidade do paciente durante as atividades de higiene, de eliminação e de cuidados 

com a aparência. 

Determinar se os desejos do paciente acerca dos cuidados à saúde são conhecidos sob a forma de 

orientações antecipadas. 

Honrar o direito do paciente de receber controle adequado da dor em caso de condições agudas, 

crônicas e terminais. 

Determinar quem tem o poder legal para consentir tratamento ou pesquisa. 

Trabalhar com o médico e a administração do hospital para respeitar os desejos do paciente e da 

família. 

Evitar impor um tratamento. 

Observar as preferências religiosas. 

Respeitar as ordens escritas de “Não reanimar”. 

Anotar no prontuário todos os fatos observados em favor da competência mental do paciente ao 

desejar algo. 

Intervir em situação que envolvam cuidados inadequados ou sem segurança. 

Fonte: Nursing Interventions Classification, 5ª edição, 2010. 


