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Artigos Originais

PERCEPC;ÁO DOS PACIENTES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA FRENTE A
INTERNAt;XO

INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS' PERCEPTION REGARDING
HOSPITALIZATION

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DE UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA ANTE
SU INTERNACIÓN

MíRIAN LIMA MORElRA 1

MARIA EURIDÉA DE CASTR02

Estudo descritivo, objetivando identificar o significado de serpacientes de Unidade de Terapia Intensiva (U7'I) , ana/isar
suas percepcoes frente ainternacáo. Os dados foram coletados nos meses defeoereiro e marco de 2003. O universo do
estudo constou de 08 pacientes internados em enfermarias, procedentes da un Os resultados nos mostram que os
pacientes percebem a UTI como o local destinado a receber pacientes graves, com risco de vida e compossibi/idades de
recuperaciio devido a competencia dosprofissionais. A tecnologia e a atuacdo da equipe multiprofissionai no afii de
reverter o quadro crítico do paciente tornam o ambiente da UTI desumano e exaustiuo para os pacientes conforme
destacaram entre outros, a luz, o barulbo, priuacdo do sano, inseguranca, oergonba e saudade. Precisamos perceber o
paciente como um serque necessita de cuidados, frente aosconflitos, ang ústias e expectativas. Desta forma atenderemos
e entenderemos a esséncia do cuidar.

PALAVRAS-CIIAVE: Unidades de Terapia Intensiva; Paciente; Cuidados de enfermagem

Tbe descriptite study, aiming at identifying the meaning ofbeing a patient at the Intensiue Tberapy Unit, analyzes their
perceptions regarding bospitalization. Tbe data were co//ected during the montbs of February and Match 2003. The
uniterseofthestudy toas composed of08patients toba were in nursing rooms, coming from Intensite Tberapy Unit. Tbe
results shotu us tbattbepatientsperceioe tbe ITUasaplaceiobicb is reserved to receiuepatients in badconditions andlife
risk situations, baoing possihilities ofrecouering, due to tbe competence of'prcfessionals. Tbe multiprofessional hospital
team, tecbnology andperformance in tbeeffortofcbanging tbesevere conditions oftbe patient, makestbeITU enuironment
inbumane and exbausting for thepatient, as somepeople bigbligbted. Tbere arealso other problems, sucbas: /igbt, noise,
sleep prioation, insecurity, sbame and loneliness. \Ve needto perceiue tbepatient as a human being tobo needs care, in
face ofconflicts, anxiety and expectations. Tbis tuay, toe ioillattend and understand the essence of taking careo

KEYWORDS: Intensíve care; Patient; Nursing careo

El estudio descriptivo, con el objetivo de identificar el significado deserpacientede unidadde vigilancia intensiva - UVI
- analiza suspercepciones ante su internación. Sejuntaron los datos durante los meses defebrero )' marzo de 2003. El
universo de estudios constó de 08pacientes internados en enfermerías, procedentes de UV/. Los resultados nos muestran
quelospacientesperciben la UVI como un local destinado a recibirpacientes graves, con riesgo de vida y conposibilidades
de recuperación debido a la capacidad de losprofesionales. La tecnología )' la actuación del equipo multiprofesional, en
el empeño de revertir la situación crítica delpaciente tornan el ambiente de la UVI desbumano y exhaustivo para los
pacientes conforme destacaron entre otros, la luz, el ruido, laprivación del sueño, inseguridad, vergüenza)' nostalgia.
Necesitamos percibir alpaciente como un serque necesita cuidados, frente a los conflictos, angustias y expectatiuas. De
estaJorma atenderemos), entenderemos la esencia del cuidar

PALABRAS CL"'E: UVI ; Paciente; Cuidados de enfermería.
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INTRODU~AO

As unidades deterapia intensiva (UTO surgi rarn para
o atendimento a pacientes graves, em estado crítico, mas
tidos ainda como recuperáveis, e da necessidade de obser
vacáo constante, assísténcíamédicae de enfe rmagem con

tínua, centralizando os pacientes e recursos materiais em
um núcleo especializado l.

Na década de 1950, o surgimento de modernas téc
nicas deventílacáo mecánica prolongada marcou a críacáo

dasunidades de terapia intensiva nosEstados Unidos, prin
cipalmente com a epidemia de poliomielite. Nessa época,
a enfermagem cornecava a lidarcom novas técnicas, adap
tando-as ao seu trabalho 2.

No Brasil, as UTI's surgiram nosanosde 1970, sen
do hoje parte integrante das ínstituícñes hospitalares. Me
diante a críacáodas UTI's , tornou-se possível prestarmelhor
ass ísténcía a pacientesgravemente enfermos, deforma mais

eficiente, qualificada e humanizada, urna vezquese passou
a dispor de ambiente, equipamentos, pessoal treínado e

qualificado exclusivamente para este fimo
Por sera UTI dotadade tantas peculiaridades,taiscomo

urna diversidade de equipamentos, luz artificial, ruídos,
confinarnentos,entreoutros,muitas vezespodelevar aproble
mas de ordem física, psíquica, espiritual e biológica, contri
buindo paraoagravamento ou retardando a recuperacáo,

Aunidade de terapia intensiva é tidacomo um local

muito estigmatizado e equipado de tecnologias "nao hu
manas" que multas vezes é visto como um ambiente "Irio"
e "desumano" 3.

Pacientes em estado de intensa gravídade apresen
tam na sua totalidade alteracóes fisiológicas , seguidas de
transtornos psicológicos, sociais e espirituais. Aatencáo a

estes doentes nao deve servoltadaapenas paraa doenca em
si, mas tamb ém para os distúrbios que esta provoca no
doente.

É notório que a tecnologia é essencial para a boa

recupcracáo dosdoentes, noentanto torna-seimprescindí
vel humanizar as acñes de enfermagem, tornando os enfer
meiros mais afetivos, compreensivos, sensíveíse solidários.

Cuidar é mais do que um ato; é urna atitude que
abrange mais que um momento de atencáo, de zelo e de

desvelo . Representaumaatitude de ocupacáo, preocupa-
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<;ao, de responsab íl ízacáo e de envolvimento afe tivo com
o outro",

Ahumanízacáo nas UTI's, deve vil' em primeiro pla
no para os profissionais de saúde, como sendo fruto do
respeito ao ser humano. Atecnologíapassa a ser urna "ali
ada", na tentativa de preservar a vida, o bem-estar e o con
forto do paciente".

Os princípios legais e éticos devern ser observados
em relacáoao cuidado com o paciente grave.ALei doExer

cício Profissional n° 7498/86, cm seu artigo 11 , inciso 11 ,
determina que a assísténcia aos pacientes graves é respon
sabílídade dos enfermeiros. Aos enfermeiros incubem pri
vativamente cuidados diretos de enfermagem 6.

No transcorrer de nossa experiencia profissional,
convivendo e prestando assísténcía a pacientes graves e,

multas vezes, recuper áveís, fragilizados pela doenca, bem
como pelo ambiente em que se encontram e pelo afasta
mentosocial, despertou-nos o interesse de investigar e en
tender o querepresenta para estespacientes o fato deserem
procedentes de UTI, uma vez que somente aqueles que
vivenciaram a problemática poderiam transmitir suas ex
periencias após terem estado gravementeenfermose terem
se recuperado apóssua passagem pelaunidade.

Ao averiguar os sentimentos dos respondentes,
pretendemos mediante os depoimentos, constatar a pro
blemática vivida por estes, naquele ambiente com equipa
mentos sofisticados, pessoal tecnicamente preparado para
recuperar os pacientes graves, colocando-sea tecnologia e
o profissionalismo a servíco do homern, esquecendo mui
tas vezes a suacondícño humana. Portanto, a relevancia do

trabalho prende-se ao fato de averiguar o enfoque
humanístico frente aoprocesso de cuidar do paciente grave
quando no leíto da UTI.

Com efeíto, este cnsaio tern como objetivo analisar
o significado da percepcáo do paciente de UTI quanto ao
ambiente e assísténcía prestada na busca da recuperacáo;

identificar suasexperiencias durante o período em que es
teve internado naquela unidade.

METODOLOGIA

oestudo é do tipo descríuvo e foi realizado em um
hospital terciário, da rede pública estadual , do Sistema



Único deSaúde (SUS) , situado na Cidade de Fortaleza - CE.
Otrabalho de campo foi realizado nosmeses de fevereíro e

marco de 2003.
Ouniverso doestudo compreendeu 08 respondentes,

que representam 30% do total dos pacientes que havíarn
sido internados tendo estes recebido alta da UTI e no mo
mento da coleta dedados encontravam-sc nasclínicas mé
dicas, cirúrgicas e especializadas. Destes respondentes, 03
eram do sexo masculino e 05 do sexo feminino , com faíxa
etáría entre 27e 70anos, com período de íruernacáo varian

do de 72ha 02 meses.
Os critérios de inclusáo foram independente dosexo,

maior de 18anos sem idade limite máximo; estar consciente
e orientado o suficiente para participar de uma entrevista,
haver permanecido na UTI por mais de 72he consentir ern

participar do estudo.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comité de

Ética local, aprovacáo exígível por tratar-se de Invcstígacíío

com seres humanos conforme resolucáo 196/967 doConse
Iho Nacional de Saúde.

Como técnica de coleta de dados, utilizamos a entre
vista semí-estruturada, queabordou as seguintes perguntas:
o que é ser paciente e o que é UTI; como se sentiu; como
percebeu o atendimento durante a ínternacáo na UTI; suas

experiencias e o que representa hoje a un. As entrevistas
foram realizadas após explícacáodosobjetivos, bem como a

assinatura do Termo de Consentírnento Livre e Esclarecido.
Foram assegurados a confidencialidade das íníormacóes, o
anonimato, o livre arbítrio nainclusáo ao estudo ea liberda

depararetirar-se deste, a qualquer momento,seassim dese
jaro Com vistas a maior fidelidade e veracídade das
ínformacóes,asfalas foram gravadas e transcritas naíntegra.

Os dados foram categorizados a partirdasfalas dos
sujeitos, por meio da análise de conteúdo que, consiste na
técnica deanálise dascornunícacñes, proporcionando uma
descrícáo analítica do conteúdo das mensagens 8. As falas

foram identificadas pela letraE (entrevistado) , seguida do
numeral de acordo com a ordem de entrevista.

ANÁLISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Aanálise constou de urna leitura f1utuante das falas,
organtzacáo dosdados em unidades temáticas, conforme a
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semántica, fornecendo uma nova codíflcacáo, sendo cons

tituídas: Osignificado de ser paciente de UTI; Barulhos na
UTI; Privacáo doSano; Dor / Desconforto; Falta deínteracño

/ Inexistencia de Orientacáo; Inseguranca/Medo;Saudade;
Vergonha / Pudor; Confíanca / Satisfacáo e visáo da UTI
após a Alta.

O significado de ser paciente de UTI

Esta categoria refere-se ao conceito dado aos paci
entes que estáo internados em UTI, seu estado de saúde e
sua relacáo com a gravídade da doenca, conforme segue

nas falas:

(...) quem val pra lá, quem val (...) vai muito

doente,(E1,E4 e E7)

eu acho que é isso, que vai muito doente e sal

melhor. (El ,E2, ES)

(...) é quando a pessoa tá ern coma, perde o

sentido das coisas (...) eu acho que é quandoa

pessoa tá muito grave(...) bastante grave. (E3)

( .. . ) é aquele paciente que tá entre a vida e a

morte (...) que tá ern tempo de morrer. (E8)

Podemos perceber peJos depoimentos transcritos que
os entrevistados percebem a UTI como um local onde sao
recebídos pacientes em estado grave, senda enfáticos ao
afirmarem que sao aqueles "muito graves", "bastante gra

ves" e até mesmo "estar entre a vida e amarte".
Observando o relato do El, ser paciente deun sig

nifica estar muito doente, mas que, mediante a assísténcía

recebída dentro da unidade, o paciente tem a oportunída

de de recuperar-se e saír melhordo que entrou.

A UTI é o lugar do hospital que recebe pacientes
graves e recuperáveís, mas de alto risco, onde a vigilancia
contínua é fundamental 9.

Barulhos na UTI

Esta categoría mostra que os pacientes se acham
extremamente incomodados pelos barulhos no ambiente
da UTI , oriundos da grande quantidade de equipamentos,
ao que se mistura a constante conversacáo da equipe
multidisciplinar. Éo que podemos observar nos depolmen
tos a seguir:
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AqueJas máquinas parece um besouro, só isso
me pertubava (...) o meu juízo. Quando elas

disparavam, aí num tem, a zoada das máquinas.

Aí eu ficava assim: ai meu Deus do céu, essas

máquinas de novo , comecou de novo a me
pertubar, rneu irrnáo, tch6(...) Dava urna coísa

ruim sabe. Dava vontade de ir pra casa. (El)

Os médicos sao diretos, 24h faJando direto, Eles

conversavam demais sabe (...) Tinha aqueles
bichos apitando direto, pit, pit, pit, Aquilo inco
moda muito, mas que eu pedía toda hora, todo

instante pra sairda UTIC ..) é só eusair daqui eu

vou melhorar mais rápido (...) eu mesentia mais

doente... nao me sentia bern de jeito nenhum
(...) (ES)

Ésabido que o acúmulo de aparelhos existentes na
un, com seus alarmes, e o contingente de pessoal dentro
de urna unidade, podem contribuir para aumentar o baru

Iho e, conseqüentemente, o estresse para aqueles que se
encontram internados. Acreditamos, porém, que é possível

reduzí-los ao máximo, evitando os ruídos excessivos e des
necessários, como os alarmes dos diversos aparelhos elé
tricos e eletrónícos concomitantes, nao falando alto e em
horas inoportunas, procurando-se respeítar o horário de

repouso dos pacientes, bem como devendo atentar para o
estado de saúde de cadaum.

Ruídos em excesso produzem nos pacientes ou até
mesmo empessoas sadias uma cargaadicional deestresse,
o quecausa e aumenta transtornos físicos, psíquicos e bio

lógicos, conforme relata Florence Nightingale: ruído des
necessário é a mais cruel falta de cuidado que pode ser
imposta a uma pessoa doente, ou atémesmo a uma pessoa
sadia lO.

Privacáo do sono

Observa-se nesta categoria a preocupacáo demons
trada em conseqü éncía daprívacáo dosono,conforme segue:

O que me incomodava? Só a luz(...) e eu nao

sou muito de dormir com a Juz acesa, tá enten
dendo . Só durmo com a luz apagada. (E8)

Rev. RENE. Fortaleza, v. 7, n. 1, p. 75-83, janJabriU006

Eu era o único que passava o dia e a noite acor

dado, porque nao conseguia dormir num ambi
ente claro demais e cheio de gente(. ..) o pessoaJ

falando um com o outro, luzna cara. (E6)

Era muita zoada né, aqueles tan tan do coracáo

do pessoaJ, os apareJhos, e ai a pessoa nao po

dia nem dormir, porque aquele barulho nao

deixava. (E3)

Pelos depoimentos, podemos observar que, em sua
grande maioria,ospacientes passavam amaíor parte dotempo
acordados, sem conseguirem conciliar a necessidade desono
e repouso, pois a complexa dinámica da UTI, a constancia
dosruídos, a intensa epermanente iluminacáo artificial, bem
como a incessante realízacáo deprocedimentos, contribuem

fortemente para a perturbacáo de uma necessidade básica
ínerente a todo ser humano, que é a desonoe repouso.

Todo ser humano precisa, paracompleto bern-estar

físico, mental e emocional, usufruir de boas horas de re
pouso, momentos estes quedeveráo acontecer em um am

biente tranquilo e aconchegante, longe de todo e qualquer
fator desencadcante de estresse, o que na UTI é impossível
de acontecer na plenitude.

As UTI's funcionam num mundo sombrio, de tubos,

laminas, agulhas e gemidos. Nesse ambiente, muitos ou
tros problemas acometem os pacientes - por exemplo, a
prívacáo dosano ea solidáo 11. Procurar reduzír osfato res

desencadeantes de estresse e desconforto é urna atitude
sobremodo humana.

Dor / dcsconforto

Nessa categoria, reunimos osdepoimentos emqueé

possível observar queosprincipais fato resdesencadeadores
dedar e desconforto saodecorrentes tanto deprocedimen
tos realizados como pelo confinamento no leíto e, ainda,
pelaaparelhagem utilizada:

Era ruim, aqueJe negócio (traqueóstorno). Eu

pensava que nao ia falar nunca mais, Aquilo era
ruim demais. (E2)

Quando iam me dar banho, era a coisa pior do
mundo(. ..) porquedoíademais na cirurgia. Por

que vira pra lá, vira pra cá. Era ruim. (E3)



Era ruim, porqueisso aquí da gente (as costas) ,

era multo queme, a quintura mais medonha do
mundo C..) Mas a posícáo que eu lava naoacha

va bom nao.(E7)

Aquela angustia, aquele cansare ruirn, aquele
cansaco horrível , de ficar muna posícáo só.(E3)

Ador nao é só proveniente de procedimentos aos
quais o paciente é submetido, mas ao conj unto de situa
~6es físicas e psicológicas inerentes ;1 ínternacáo 12. Trata
se de urna queíxa inevitável, pois acontece com a quase
totalidade dos pacientes, seja por sua patologia, seja pelo
confinamento ao leito, desconforto, realízacáo de procedi
mentos invasivos que ocorrern Ireqüentcmentc ou atémes
mo pela imobilidade no leito.

Épreciso queestejamos atentos para qualquer sinal
de dorquepossa ser manifestado pelos pacientes. Éimpor
tante considerarmos a possibilidade de eventuaís circuns

tancias que possam ocasionar dor e desconforto, como,
porexernplo , movímentacóes excessivas, indelicadas e des
necessárias, posícáo desconfon ável , deixar o paciente mo

lhado, entre tantas outras impropriedades no cuidado.
Mudancas de decúbito Ireqüentes, bem como movi

rnentacñes passivas noleito, sao algumas dascondutas que

podem ser tomadas para amenizar esses desconfortos
vivenciados pelos pacientes enquanto imobilizados no leí
too Estas devem ir além da terapia medicamentosa. Dispen
sar, proporcionar carinho, aleto, envolvimento, empatia,
fazer sentir-se alguém e nao alguma coisa, poderá repre
sentar urna terapia ímpar, inigualável.

Falta de interacáo / inexistencia de oríentacáo

Conforme nos mostram os relatos nesta categoria,
podemos observar a falta de ínteracáo do profissional com

o paciente. Torna-se possível observar e destacar a
inexistencia de oríentacáo ao paciente, que consiste numa
barreíra separando o profissional que executa o procedi

mento do paciente que o recebe.

Sabia que era uma pessoa de branco, mas nao

sabia se era médico ou enfermeira C..) nao di
zíam né" (...) Quando eu lava meio C..), tuda

Artigos Originais

normal na minha cabera, aí eu C..) perguntava
quando euia sairde lá,Respondiam:"quem sabe
é o médico". Pronto. (E3)

o piar momento foi quando eu percebi que tava
entubado. Eu nao sabia o que era, nem pra

queC..) soube porque tenho um menino quetra
balha na área de saúde e ele me contou tudinho

o queerat. ..) Quando acordei lava todo amarra
do, assim, um negócio lá na boca í...) (E3)

Aun é um ambiente restrito e isolado das outras
unidades hospitalares. As atividades ali realizadas sao inú
meras e constantes, e desempenhadas por urna variedade
de profissionais que, a todo instante se aproximam dos
pacientes para a realízacáo de procedimentos.

As atividades desenvolvidas dentro daun fazem par
tedodía-a-día de todaa equipe, o quedecertaforma passa

a ser considerado como rotina para esles profissionais.
Aquilo que é rotina para a equipe, no entanto, poded ser

desconhecido para alguns pacientes, chegando até mesmo
a simplesmente transformar-se em pavor.

Aenfermagem valoriza muito mais os procedímen
tos técnicos e a doencae esquece a dimensáo humana do

paciente".
Oobjeto do trabalho de enfermagem é o CUIDADO,

cuidado este dispensado ao doente e nao adoenca, Épreci
so se olharpara o paciente de forma holística, ve-lo como
um ser capaz de pensar, agir e sentir; alguém que tem
anseios, temores, incertezas, queprecisa deum pouco rnaís

de atencño e carinho .
No trabalho realizado por Villa & Rossi, sobreo Sig

nificado Cultural do Cuidado Humanizado cm UTI, osauto
resentendem quea humanízacáo deve íazer parte daIílosofía
de enfermagem. Oambiente físico , os recursos materiaíse
a tecnologia sao importantes, mas nao mais significativos
do que a esséncía humana l .

Portante, para a melhoria da qualidade da assístén

cía de enfermagem prestada aos pacientes, faz-se necessá
rio que haja preocupacño em se intensificar as acóes no
que concerne a manter os pacientes orientados sobre seu
tratamento, sua doenca, bem como os procedimentos a
serem realizados, explicando-lhes o porque da aparelha
gem neles utilizados, a fim de afastar dúvidas e temores
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acercado desconhecido e, desta forma, contribuir para a
reducáo de agentes cstressoresque podemvil'a agravarseu

estado de saúde.

Inseguranca / medo

Éfácil observar através das falas , conforme seguem,

que o ambiente da UTI, origina nos pacientes urna sobre
carga física e emocional, que os leva a sentí rem-se mais

doentes do que na realidade possam estar.

Eu me sentí que eu nao gasto nem de me lcm

brart...) porque é muito C..) doloroso pra gen
te. Porque quando eu me lembro que eu acordei
todo amarrado... (E3)

Eu senti docnte dernaís, multo doente mes
mot...) (E4)

Eu me sentia maís doente. Nao me sentíabem de
jeito nenhum. Pedía toda hora prasai r delá. (E5)

Tinha medo assim, de entrar lá, do jeito que eu
entrei, de morrer lá. Da doenca que eu tinha né,
da doenca que eu tava. Aqui (enfermaría) eu
nao to COOl medo nao, num to com medo por
que eu já to quase boaí...) Meu medo era só

isso, de morrer lá. (E7)

É inegável a angústia vivida pelos pacientes no que

diz respeito aproximidade da morte, urna vez que estesse

encontravam emestado grave durante sua estada na UTI.

É importante e necessário que a equipeforneca in
forrnacóes simples, claras e objetivas, no alcance de cada

paciente, o que se torna suficiente para amenizar os trans

tornos existentes. Aquilo que ocasionalmente pode repre
sentaralgo simples para a equipe, poderá porventura vil' a

significar algo complexo e aterrorizante para o paciente,

conforme podemos perceberpelas falas das respondentes.

Os fato res estressantes que exístem na un provo
carn nospacientes freq üentes reacñespsicológicas, como o
medo, a ansíedade, a ínseguranca e a deprcssáo 11.

Saudade

Por meio desta categoria, observamos que a
íntemacáo na UTI, representa a desestruturacáo do conví-
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vio familiar e social, aflorando no ser humano o sentimen
to de saudade:

Chorava um pouco, por causa dos meus meni
nos. (E4)
C..)deconversa,decompanheírísmo (sentia fal 

ta) C..) Eu gosto daqui (enfermaría), porcausa
do pessoal. Agente conversa, bate-papo. O pes
soal (da uro só pcnsa em trabalhar. (E6)

(...) as vezes aquela comida, assim, nao é do
jeitodagente, que a gentequer e tal , mas agente
tem que comer. Engole né. (ES)

O paciente enquanto permanece na UTI tern todo o

seu convívio social e familiar desestruturado. Longe de tudo

e de todos, sendocuidado por pessoas atéentáodesconhe
cídas, ern um ambiente completamente diferente do que

era acostumado a viver, sofre pela distancia, pela falta de

apoio,carinho e aconchego em horastaodífíccís, hem como

pelaradical rnudanca emseushábitos diários, Osomatório

de todos esses fato res leva a alteracñes, para piar, no seu

estado de saúde.

Analisando o depoímento do E6,podemos observar

que o fato de ele se encontrar confinado a um ambiente

restríto , isolado, longe da presenca de seus entes queridos,

e de certa forma distante da equipe multiprofissional no

que diz respeito aínteracáo pessoa-pessoa, nele produziu

tristeza e saudade,consoanteobservado na satísfacáo e pra

zerde estarnaenfermaría - ambiente propicio aaquisicáo

de urna necessidade básica a todo ser humano, que é a de
ínteracáo social.

Ao hospitalizar-se, a pessoa precisa romper com to

das as atividades sociais, a ficar longe da sua família e da

quejes que Ihe sao queridos, deíxando deser urn individuo

socialmente atívo para se tornar um paciente, com dimi
nuícáo de cantatas com patentes e conhecídos 13.

Nao resta dúvídade que, para tentarmos solucionar

este problema, é essencial que percebarnos os pacientes

como seres que tém todaa estrutura biológica, psicossocial

e espiritual alterada, e que atencáo especial a todas essas

áreas devc ser conferida na tentativa de quese possasupe

rar um pouco do que a distancia do aconchego do lar e a

quebra da rotina diária provocam nestes pacientes.



Vergonha / pudor

Relativamente a esta categoria, notamos que os
respondentes enfrentaram o sentimento de vergonha e pu
dor durante a realízacáo dasacóes de enfermagem relacio

nadas a higiene e conforto , conforme se segue:

ElI tinha quando eu (rir) , quando iam me dar

banho (rir) . É ruirn. (E1)

Eu nao gostava de mostrar os peitos. Homem eu
nao quería, dejeito nenhum,dejeito nenhum. (E2)

Só quem me banhava era as enfermeiras. Só

mulhert ...) Colocavam nao (protecáo) . Mas só

tinha doente rnesmo em estado muito grave e..)
os homens protcgíam, mas pra mim quando eu

ía tomar banho, protcgíam nao. (E5)

Numa un todos os pudores davida emsociedade se
esvanecem, pois homens e mulhcres térn seus corpos ex
pastos quando saomanuseados pelos enfermeiros 14.

Inúrneros sao os procedimentos realizados dentro
da UTI em quese tornapreciso exporpartes do corpo dos
pacientes, mas, de todos eles, o mais complexo é o banho
no leito , o qual ocasiona constrangimento, mesmo que
barreíras de protecáo sejam postas ao redor da cama.

Salientamos aqui a importancia de que, sempre dian
te de procedirnentos, principalmente naqueles cm que se
expñe o carpo dos pacientes, se procure respeitar suapriva
cidade, com o uso de barrenasde protecño paratodos, sem
dísuncáo do sexo, raca ou COI', a fim de proporcionar..Ihes
um estado demaior satísfacáo e conforto, evitando constran

gimento durante um momento táo íntimo e pessoal.
Torna-se necessario e ímprescíndível que, durante o

banho noleito , sejarn utilizadas barreiras protetoras, como
biombos ou cortinas, a fim de mantel' os pacientes ísola..
dos dos outros que se encontram ao redor, respeítando-se
assírn o pudorpeculiar a cada um destes.

Confianca / satisfacáo

Neste contexto, a categoría confíanca e satísfacáo

emergiu da fé em Deus e da confianca depositada na equi
pe de trabalho, por ser considerada capaz de prestarassís

téncia aspessoas graves.
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Eu pensava em Deus e pronto, e ia ficar bom. (E1)

Eu confio naquele Paí ládecima queeuiasair. (E2)

Eu fui muito bem tratada lá. Ninguém nunca me

tratou mal (...) médico e enferrneíra me atendí..

am muito bem(...) o atendímento é nota 10. (E2)

e..)eu achei a unpnmeiramente, as enfermciras

muito competente (...) Elas nao deixam o paciente

de jeito nenhurn só, de jeito nenhum. Dos médicos
ládedentro, pelo amordeDeus, tratavarn assím ó:

dona pra lá, dona pra d . quando eles vinharn fa

zer um exame, baterum eletro, eles vinham com

rnaior carinho mesmo. (E5)

Apesar de os respondentes mencionarern inúmeras
experiencias desagradáveis, pudemos obter revelacóes im

portantes que produziram nospacientes enquanto interna..
dos na UTI, sensacáo de bem-estar, satisfacáo, seguranca e
confíanca, tanto no que diz respeito ao tratamento como a
aruacáo da equipe.

Aconfíanca é UI11 sentimento de crédito ern outros
seres humanos, bem como O de estar livre de medo e da
ansíedade 15.

Os participantes El e E2 dernonstraram pelas falas
que, ernbora estivessem passando por momentos difíceis,
confiavam nAquele (Deus) que lhes podia restaurar sua
saúde. No momento de Iragílídade, de tristeza e de angús

tia, de sentimentos gerados pelacondícáo de estar doente

ern urna UTI , a busca do divino intensifica-se nosentido de
mantel' viva a chama da fé e csperanca 16.

Mesmo que a UTI seja considerada urn ambiente
hostil , os pacientes véem nela o local em que há pessoal
capacitado, o quallhesprestaassísténcíaa toda hora, pro

porcíonando-lhes seguranca e protecáo, bem como Ihes
transmitindo confíancapor estarem aoseulado durante 24
horas por dia, por díspensarem atencáo, carinho e afeto,
oferecendo-lhes agradáveis momentos de alegria. Aboaou
a má impressáo que os pacientes podem levar do atendí..

mento prestado vai depender da forma como os profissio
naís interagem com eles.

Visao da un após a alta

Podemos verificar, pelos depoímentos desta catego
ria, que a vísáo de que un é o local destinado a pacientes
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terminais ainda está arraigada na mente das pessoas, con
forme se segue:

C..) Eu acho que é um tipo de ambiente que
cura a pessoa mais rápidof...) Eu .digo que foi
urna passagem muito boa na minha vida, por
que ela me deixou bom. (E6)

Antigamente eu achava que nao era muito bom
nao, por que só entra doentet .i.) Hoje eu acho
que láé bom, por que to contando a história. (E7)

A un eu, rnuita gente acha que vaí pra nao vol
tal' mais né.Eu achei, eu achei, é de recupera
~ao, né, da gente. O pessoal pensa que vai pra
un pra morrer. Eu nao, nao é isso. É nada, é

outra vida. Ó do jeito que eu cheguei lá, naun,
morro num morro, eu vi foi o mundo se fechar
pro meu lado. Quando eu saí, já saí recupera
do... Lá é de recuperacáo. (E1)

Avísáo queeles possuem após altada UTI, depois de
terem tido as próprias experiencias, é que, embora sejao

local destinado a receber pacientes graves, é também aque
le que tern estrutura física suficiente para lhes oferecer se
guranca, pela presenca constante deprofissionais eexccucáo
de procedimentos, bem como lhes proporcionar o
restabelecimento de sua saúde, oferecendo-lhes urna nova
oportunídade de vida.

CONSIDERA(:OES FINAIS

AUTI, no ponto de vista dos respondentes, é o local
onde seconcentram pacientes bastante graves, quenecessi
tam de assísténcía médica e de enfermagem constante, e

que lhes proporciona a oportunidade de recuperacño e,
conseqiíentemente, urna nova oportunídade de vida. Com

base naliteratura e na nossa experiencia, podemos acentu
ar que o estigma de que a UTI é um lugar hostil 'linda
prevalece entre os respondentes.

Em relacáo aoambiente da UTI, entre todos os fato

resconsiderados irritantes e perturbadores, eles Iorarn en
fáticos em considerar a luz e o barulho (proveniente tanto
dos aparelhos, como da conversacáo constante e intensa
por parte daequipe), como sendo osmaís desagradáveís, e

que, por sua vez, os incomodavam, nao semente no fator
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psicológico , mas tambérn ern seu padrño desonoe repou

so, bem como fazendo com quese sentissem mais doentes
do que na realidade poderiam estar.

Os sentimentos vivenciados nos mostram asnecessí
dades desses pacientes, dejJerse, quepassaram pela UTI, a
saber: saudade, ínseguranca, vergonha, confianca, esperan
ca e satísfacáo.

Observamos que os propagados princípios de
humanízacáo e ínteracáo de pacientes com os profissionais

nao foram respeitados quando aqueles mencionaram indife
renca e descaso ern relacáo as respostas lacónicas destes, as
suas índagacóes quanto ao momento da sua saída da un,
bem como as orlentacóes necessárías quanto aoporque de

determinados procedimentos e aparelhagens utilizadas.
Da mesma forma, observamos tarnbérn desrespeito

aopudordospacientes, quando daprestacáo daassísténcía

concernente ahigiene e conforto. Mesmo assirn desconhe
cendo seus direitos de cídadanía, urna paciente relatou nao

ser necessária a protecáodospacientes, urna vez quetodos
ao seu redor eram graves, levando-a a crer que, por essa
razáo, nao seriapercebída por eles.

Isso representa ogrande problema ainda vivenciado
em nosso día-a-día, que é a necessídade da humanízacáo

dentro das UTI's. Os pacientes precísam ser percebidos nao

somente como seressubmetidos 'lOS cuidados de enferma
gem, mas tarnbérn precisamos perceber suasnecessidades,
conflítos, angústias e expectativas.

Aenfennagem cresce profissionalmente díaapós dia,
caminhando lado a lado com os avances da tecnologia.

Este crescimento, no entamo, deve viraliado com as con
duras para com os pacientes. A afetividade, o carinho, aten
~ao, acompreensño,enfim, oamoraodoente e nao adoenca
devem ser a base do CUIDADO.

Sem nenhuma dúvida, só se alcancará a humanizacáo

quando todos seconscientizarem deque opaciente submetído
aos nossos cuidados nao é apenas rnaís um paciente, um leito,
ou um número; é um ser humano com necessídades íguaís a

qualquer um outro, capaz depensar,agir, sentir; desejar eamar
Embora inúmeros fato resdesagradáveís tenham sido

relatados pelos respondentes, quanto ao ambiente da un,
estcs faram enfáticos em mencionar a eficiencia por parte
da equipe, a boa qualídade do atendimento, bern como o
bom relacíonarnento com alguns profissionais.



Finalizando, observamos que o ambiente da
un,barulhento e estático, bern como o medo da rnortee o
sentimento de solidáo, evidenciados pelo fato de estarem
sós, distantes dos familiares e do aconchego do lar, sao os
principais fatores que fazem daun um lugar sombrío.

Apresenca efetiva daequipe, bem como osesforcos
parareduzirem osfatoresestressantes, saoatitudes que, se
tomadas concomitante aos procedimentos técnicos, teráo

resultados seguramente potencializados. Dessa forma, es
taremos atendendo e entendendo a esséncíado cuidar.
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