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O CUIDADO 
Teorizando a prática de enfermagem e suas bases científicas 

 
ENTENDENDO AS TEORIAS DE ENFERMAGEM  

 
 Teorias: procuraram predizer e descrever fenômenos. 
 

Teoria, segundo Poter e Perry (2004), é um conjunto de conceitos, definições, presunções ou 
proposições que projetam uma visão sistematizada e consciente sobre um fenômeno, procurando descrevê-
lo, explicá-lo e prescrever cuidados. 
 
O CUIDADO É ESSENCIAL!!! 
  
 O cuidado faz o enfermeiro verificar quais as intervenções foram bem sucedidas, orientando e 
planejando novas ações. 
 O cuidado deve ser planejado de acordo com as necessidades do cliente, e cada um deles traz uma base 
distinta de experiências. 
 Saúde não é ausência de doença, nem doença é ausência de enfermidade. 
 
O CUIDADO É ESSENCIAL!!! 
  
 A enfermagem deve ajudar o sujeito a enfrentar o estresse da doença. 
 O sujeito não busca cuidados quando se sente bem ou estável. 
 O cuidado é direcionado para melhoria da condição humana seja para recuperação da enfermidade 
ou manutenção da saúde. 
 
CUIDADO E ESSENCIAL E DEVE SER: 
 

 Planejado;  
 Orientado; 
 Pensado; 
 Calculado; 
 Implementado; 
 Discutido; 
 Refletido; 
 Treinado; 
 Ético. 

 
ÉTICA DO CUIDADO 
 

o A ética se refere aos ideais de comportamento certo ou errado. 
o Não maleficência e beneficência.  
o A ética do cuidado coloca o enfermeiro como defensor do cliente. 

 
 Quem cuida também possui bagagem cultural, valores e experiências e relacionamentos com 
outras pessoas (clientes, profissionais, família). 
 
A ÉTICA: O CUIDADO CONOSCO 

Olhe onde por onde e com quem andas e julgue suas ações... 
  Caráter... 

 
CUIDADOS PRÁTICOS 
 

Presença: estar com o cliente é um ato valorizado. 
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o Conforto: clientes procuram calma emocional e física.  
o Ouvir: escuta efetiva e ativa. 
o Conhecer o cliente: conhecer a fonte rica de significados/ identificar a melhor terapêutica  
o Conhecer o cliente: conhecer a fonte rica de significados/ identificar a melhor terapêutica  
o Cuidado espiritual: a cura não se dá só através de medicamentos.  
o Cuidado espiritual: a cura não se dá só através de medicamentos.  

 
Por fim... 

 Desafios ao cuidado: interdisciplinaridade e humanização.  
 
REVISÃO 
 
Teorias: procuraram predizer e descrever fenômenos. 
O cuidado é essencial 
Ética se refere aos ideais de comportamento  
Quem cuida também possui valores. 
Cuidados práticos 
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