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RESUMO
A qualidade dos cuidados em saúde é, nos contextos actuais, uma preocupação
crescente nos serviços de saúde, sendo um dos seus indicadores, a avaliação da
satisfação dos utilizadores de cuidados. Na interface entre a qualidade em saúde e a
satisfação dos utentes, há que reconhecer a mais-valia dos processos formativos na
aquisição de competências dos profissionais conducentes a uma melhor prática.
Foi neste plano de reflexão que se avançou para a construção deste estudo, delimitando
o seu campo analítico, num primeiro momento, aos enfermeiros generalistas e
especialistas em enfermagem de reabilitação, visando conhecer os contributos da
especialização

em

Enfermagem

de

Reabilitação

para

o

desenvolvimento

de

competências e também os contributos da formação para o desenvolvimento do
pensamento científico tendo por base as necessidades de Virgínia Henderson.
Trata-se de um estudo transversal descritivo e exploratório realizado a 188 enfermeiros e
a 204 doentes.
Os resultados da investigação apontam inexoravelmente para um maior contributo da
formação especializada, resultante esta numa maior apropriação, por parte dos
enfermeiros

especialistas,

de

uma

concepção

de

cuidados

sustentada

numa

conceptualização científica dos cuidados. Por sua vez, os resultados referentes aos
utentes expressam uma diferença igualmente significativa no que se refere ao seu grau
de satisfação. Estes mesmos resultados emergem da análise dos registos profissionais,
isto é, estes expressam uma visão mais globalizante do sujeito quando cuidado por
enfermeiros especialistas.
Os resultados deste estudo permitem inferir o contributo da formação especializada em
enfermagem, e neste caso de enfermagem de reabilitação, na melhor prática de cuidados
em saúde e na maior satisfação dos utentes.
Infere-se ainda dos resultados desta investigação, contributos para o desenvolvimento
curricular nomeadamente a necessidade de enfatizar a continuidade dos cuidados, que
não é expressa na avaliação dos registos.
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ABSTRACT
Quality in health care is, in the current context, a growing preoccupation within health
services, and one of the quality indicators is effectively clients’ satisfaction assessment.
Considering the interface between quality in health care and clients’ satisfaction, we have
to recognize the importance of educational processes in the acquisition of professional
competencies leading to a better practice.
This kind of reflection plan led to this research, marked out in a first moment to generalist
and rehabilitation specialist nurses, aiming to know the contributions of the nursing
rehabilitation specialization course to competencies development and also the
contribution of education to the development of scientific thinking, according to Virginia
Henderson human needs.
It is a transversal study of a descriptive and exploratory nature, with the collaboration of
188 nurses and 204 patients.
The research data point out to a greater contribution of the specialized education resulting
in a most scientific conceptualization of caring in the case of specialists’ nurses. On the
other hand, patients’ data reveal an equally significative difference related to their
satisfaction level. The very same results emerge from the analysis of professional reports,
that means, they express a more globalizing vision of patients, when the care is provided
by specialist nurses
This research results show the contributions of nursing rehabilitation specialization course
for better care and higher patients’ satisfaction.
We also notice the contributions for curricular development, namely the need to enhance
continuity of care, which is not expressed in reports assessment.
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RESUME
La qualité des soins de santé est, dans les contextes actuels, une préoccupation
croissante dans tous les services et un de ses indicateurs est l’évaluation de la
satisfaction des clients. Dans l’interface entre la qualité en santé et la satisfaction des
clients, on doit reconnaître l’importance des processus de formation dans l’acquisition des
compétences professionnelles conduisant à une meilleure pratique.
Ce plan de réflexion a conduit cette étude, délimitée dans un premier moment aux
infirmiers généralistes et spécialistes en soins infirmiers de réhabilitation, visant connaître
les contributions du cours de spécialisation en réhabilitation pour le développement des
compétences, et aussi la contribution de la formation spécialisée pour le développement
de la pensée scientifique, ayant pour base les nécessités de Virginie Henderson.
Il s’agit d’une étude transversale, descriptive et exploratoire, réalisée auprès de 188
infirmiers et 204 malades.
Les résultats de la recherche montrent une contribution significative de la formation
spécialisée, résultant dans une appropriation par les infirmiers d’une conception de soins
soutenus dans une démarche scientifique. D’un autre coté, les résultats des malades
expriment une différence également significative, en ce qui concerne le degré de
satisfaction. Ces mêmes résultats émergents de l’analyse des registres professionnels,
c’est-à-dire, ils expriment une vision plus globalisante du client quand il est soigné par des
infirmiers spécialisés.
Les résultats de cette étude nous permettent d’inférer la contribution de la formation
spécialisée en soins infirmiers de réhabilitation pour une meilleure pratique de soins et
une plus grande satisfaction des clients. On infère aussi de cette recherche la contribution
pour le développement du curriculum, notamment la nécessité de rehausser la continuité
de soins, qui n’est pas exprimée dans l’évaluation des registres professionnels.
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0 - INTRODUÇÃO

Nos contextos organizacionais, actualmente, assiste-se, frequentemente, a um
questionamento sobre os resultados do trabalho desenvolvido, numa perspectiva
taylorista/fordista. Esta problemática atravessa todos os sectores de produção,
nomeadamente de serviços, onde se enquadram os serviços de saúde e de educação.
O modelo de competências, que se configura nas múltiplas áreas de trabalho,
perspectiva uma interface dinâmica, entre a prática e a formação, no sentido de
optimizar, racionalizar e adequar o perfil de competências, do profissional, às exigências
do mundo do trabalho. Os profissionais de saúde, em geral, e os enfermeiros, em
particular, confrontam-se, também, com estas exigências.
De facto, a evolução do saber, aliada à complexidade das necessidades de cuidados
específicos, (decorrentes de situações de saúde, cada vez mais complexas), leva à
emergência da necessidade de um paradigma formativo, contínuo, de forma a adequar,
de um modo eficaz, as competências a essas exigências.
Neste sentido, desde a década de oitenta, de um modo exponencial, se têm vindo a criar
cursos de pós-graduação, os quais têm um papel estratégico na formação de recursos
humanos, qualificados, na aquisição e desenvolvimento do conhecimento, no diálogo
crítico e criativo, com os contextos da prática, na capacidade de intervenção, recorrendo
à aplicação dos resultados de pesquisas, nos contextos de trabalho, na sociedade, de
forma a fornecer contributos para o desenvolvimento de políticas de saúde, que se
repercutem em novas dinâmicas de cuidados.
A necessidade, deste tipo de formação, enquadra-se na complexidade e crescente
evolução do saber, para o desempenho profissional. Neste sentido, a formação, básica,
independentemente da estrutura curricular, torna-se, manifestamente, insuficiente, para o
desenvolvimento das múltiplas competências exigidas. A formação pós-graduada surge,
assim, como uma mais-valia para a complexidade, crescente, dos cuidados que
possibilitem uma resposta mais eficaz e, também, a actuação e a interacção
multiprofissional. De facto, como é referido por Silva e Sena (2006), para fazer frente às
exigências que se apresentam e se modificam, rapidamente, na formação dos
profissionais de saúde, é necessário que haja mudanças no processo ensinoaprendizagem, tornando-o adequado à contemporaneidade, à complexidade e à
imprevisibilidade, características do processo de trabalho, em saúde.
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Num dos maiores desafios, do século XXI, em que se assiste à globalização da vida,
levando as pessoas a procurar raízes e referências, a educação emerge, como o grande
trunfo, por esta possibilitar o desenvolvimento, contínuo, das pessoas e das sociedades
(Faria & Casagrande, 2005).
A formação pós-graduada, em Enfermagem, iniciou-se na década de sessenta, com a
especialização, em enfermagem, de reabilitação (anos 60) e a enfermagem de saúde
materna (anos 50). Esta realidade visava dar resposta a problemas de grande dimensão
à época. Efectivamente, vivíamos no período da guerra colonial (que deixava pessoas e,
especificamente, jovens, altamente incapacitados), pelo que a enfermagem, de
reabilitação, surgia como uma necessidade de resposta, mais cabal, a estas situações,
de modo a potenciar a minimização das disfuncionalidades e a sua reintegração, activa,
na sociedade, dado que afectava uma franja da população em idade produtiva. Por outro
lado, a enfermagem de saúde materna emergiu como uma melhoria de assistência à
parturiente e recém-nascido, que era uma necessidade premente, dadas as taxas
elevadas de mortalidade, aquando do nascimento, quer da mãe quer da criança.
A evolução sócioeconómica veio configurar outras necessidades de formação, criando
outras especializações que se inserem, hoje, no quadro das pós-licenciaturas de
especialização em enfermagem.
Retornando à área, específica, de enfermagem de reabilitação, dado ser a área em
estudo, a sua relevância, actual, é alicerçada em outros pressupostos que decorrem de
novas realidades, tais como o aumento da sinistralidade, o aumento da longevidade e a
prevalência, crescente, de doenças crónicas. De facto, estes três factores geram
disfuncionalidades, incapacidades diversas, as quais são necessárias prevenir, restaurar
ou minimizar, de modo a que os anos, que a ciência e a tecnologia possibilitam à vida
destas pessoas, potenciem uma melhor vida desses anos.
Tradicionalmente, a avaliação, da qualidade dos cuidados de saúde, encontrava-se
determinada pela competência técnica, constituindo uma área, intrinsecamente,
reservada aos prestadores de cuidados. Acreditava-se, ainda, que, se a estrutura do
serviço se apresentasse adequada, os processos de tratamento, tecnicamente correctos,
levariam a que o paradigma da qualidade fosse um atributo, lógico e consequente, na
prestação de cuidados. Contudo, há uns anos a esta parte, as mudanças ligadas à
estrutura, à organização e ao funcionamento da saúde, a par da evolução, tecnológica,
neste domínio, desencadearam uma necessidade irreversível, em avaliar e conhecer a
satisfação do utente.
Embora o presente estudo se debruce sobre a satisfação dos utentes e, neste contexto,
faz-se uma avaliação dos resultados dos cuidados de enfermagem, expressa nessa
satisfação, é de realçar que a avaliação do processo de cuidados implica,
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necessariamente, uma avaliação da estrutura e do processo. Por exemplo, no estudo
desenvolvido, por Aiken et al (2002), foi feita uma análise entre os cuidados de
enfermagem e o resultado da alta. Verificou-se, neste estudo, que o aumento de um
doente, por enfermeiro, era preditor de um acréscimo de 7% de complicações para o
doente que eram impeditivas da recuperação. Emerge, no nosso ponto de vista, uma
área a ser desenvolvida em trabalhos futuros, dado o momento, conturbado, que se vive,
em que as decisões, em saúde, são, fundamentalmente, presididas por objectivos
meramente economicistas. No entanto, não é feita uma análise dos custos adicionais,
pelo aumento de problemas para o doente, quando não lhe são fornecidos os cuidados
que necessita e a que tem direito.
Hoje, os cuidados de enfermagem são reconhecidos como uma área importante, no
contexto da avaliação, da qualidade dos serviços de saúde, em que o utente é visto, tanto
como cliente, como consumidor dos cuidados.
Os cuidados de enfermagem são perspectivados como um dos factores mais importantes
na avaliação da satisfação com os cuidados de saúde. A este respeito os profissionais de
enfermagem estão na linha da frente no hospital (Johansson, Oléni & Fridlung, 2002).
Os doentes têm expectativas de que os profissionais de enfermagem assumem um papel
central nos seus cuidados de saúde (Staniszewska & Ahmed 1999). Estas expectativas
estão relacionadas, não apenas, com os conhecimentos e competências dos
enfermeiros, mas também, com os cuidados individualizados. Espera-se, ainda, que os
profissionais de enfermagem possuam competências comunicacionais, atitude empática,
assim como, sejam capazes de fornecer informação adequada, ou, de providenciar a
informação necessária que oriente o doente física e emocionalmente durante a sua
permanência física no hospital. (Johansson, Oléni & Fridlung, 2002). Aqui, configura-se a
tríade dos alicerces do ser enfermeiro: (saber, saber ser e saber estar).
Estas dimensões do saber, em nosso entender, têm vindo a ser enfatizadas no ensino
pelas sucessivas reformas. Porém, decorridos alguns anos, sobre a integração no ensino
de enfermagem ao nível do ensino superior politécnico, subsistem algumas dificuldades e
lacunas da formação que importa corrigir, nomeadamente, pela via da investigação.
No contexto actual, coloca-nos perante uma concepção de cuidados, que não é nova,
mas de algum modo renovadora, uma vez que, alguns autores vêm chamando a atenção
para a importância da implementação de uma metodologia científica de trabalho, porque
ajuda os enfermeiros a desenvolver capacidade analítica, oferece linhas orientadoras de
raciocínio, esclarece os valores e as premissas e determina os objectivos da prática, da
educação e da investigação no campo de enfermagem.
A isto, não é alheio a interacção do enfermeiro com o paciente, que ocorre no processo
de cuidar. Intervir com a pessoa, passou a significar, agir com a pessoa no sentido de dar
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resposta às suas necessidades. A pessoa deixou de ser entendida como um todo
formado pela soma das partes, mas como um todo formado em interacção. A esta
concepção, não foram indiferentes os modelos conceptuais, que se constituíram pilares
importantes para o desenvolvimento da enfermagem no que concerne uma visão
abrangente da pessoa, definem a prática de cuidados de enfermagem, orientam a
formação e a investigação, (Kérouac 1996).
Assim, este trabalho decorre de um processo de reflexão pessoal ao longo dos tempos,
no sentido de encontrar respostas que clarifiquem o processo de cuidados de
enfermagem de reabilitação como um contributo para a satisfação do utente.
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, tem como finalidade compreender o
processo de cuidados de enfermagem de reabilitação como uma mais-valia para a
satisfação do utente.
O objecto do presente estudo é os enfermeiros generalistas e especialistas e os doentes.
Considerando a importância da avaliação da qualidade como um resultado da satisfação
do utente, propomo-nos analisar a bibliografia pertinente sobre qualidade em saúde,
formação/competências e por fim a satisfação do utente.
Assim, no primeiro capítulo, será feita uma abordagem sobre a qualidade em saúde,
políticas da qualidade em saúde e contexto qualificante das organizações de saúde.
No segundo capítulo, iremos abordar a enfermagem/formação e o desenvolvimento das
competências.
No terceiro capítulo, abordaremos a satisfação do utente e apresentaremos alguns
trabalhos de investigação desenvolvidos nesta área.
Estes capítulos correspondem à fundamentação teórica, cuja finalidade consiste em nos
familiarizarmos com o conhecimento actualizado da bibliografia. Nela, procurámos uma
abordagem sobre as questões essenciais à compreensão do problema em estudo.
No quarto capítulo, apresentam-se as questões de ordem metodológica importantes em
qualquer trabalho de investigação, nomeadamente: a caracterização das variáveis,
instrumentos

de

colheita

de

dados

utilizados,

bem

como,

a

caracterização

sociodemográfica e clínica dos inquiridos e técnica de fidelidade dos instrumentos
utilizados.
No capítulo cinco, apresentam-se os resultados, faz-se a análise dos dados. No capítulo
sexto, faz-se a discussão dos resultados, de uma forma, tão completa quanto possível,
tendo subjacente o referencial teórico.

24

Q U A L I D A D E

E M

S A Ú D E

A qualidade em saúde tem vindo a ser uma preocupação crescente para as entidades
prestadoras de cuidados. Em Portugal, tem havido uma preocupação crescente com as
questões da qualidade, nomeadamente nos serviços de saúde, sendo expressa esta
preocupação pelos órgãos competentes, tal como vem explícito no Plano Nacional de
Saúde de 2004-2010. A título de exemplo, relacionado com esta problemática,
podemos destacar o normativo que obriga à criação de Comissões de Qualidade em
todos os estabelecimentos de saúde, o investimento na formação em Qualidade na
Saúde, a criação da Direcção de Promoção e Garantia da Qualidade da Direcção Geral
de Saúde, o Instituto Português da Qualidade (IPQ), o Instituto da Qualidade em Saúde,
com a função de divulgarem conceitos e dinamizarem projectos de âmbito nacional e
regional. Inquestionavelmente, poderemos analisar todas estas estruturas como
operacionalização conceptual da avaliação da qualidade, mas que, ainda, não está
imbuída de uma prática sistemática e sustentada. Efectivamente, segundo o Ministério
da Saúde (2004), “é por todos visível que o nosso Sistema de Saúde peca por uma
escassa cultura de qualidade, desde logo na resposta que dá às expectativas legítimas
dos cidadãos utilizadores” (p.172).
É por demais conhecido, a nível internacional e nacional, as dificuldades inerentes à
sustentabilidade económica dos serviços de saúde. Hoje, os gestores de saúde são
confrontados com um grande desafio: manter a qualidade ou mesmo elevar a qualidade,
controlar os custos e enfatizar simultaneamente a rentabilidade (Al-Mailam, 2005). De
facto, a despesa com este sector tem vindo continuamente a aumentar, por muitas e
diversas razões, entre as quais, o desenvolvimento de novas tecnologias e tratamentos, o
envelhecimento da população (Marley, Collier & Goldstein, 2004), e o próprio aumento do
recurso por parte da população aos serviços de saúde. Os utilizadores estão, cada vez
mais, conscientes dos seus direitos, que lhes advém de maiores conhecimentos na área
da saúde, mas, também, porque expressam a necessidade de cumprimento desses
direitos decorrente do seu papel de contribuintes.
A qualidade torna-se, assim, um imperativo económico, político e social. Cada vez mais
as instituições têm que demonstrar a sua proficiência, dado que esta se torna uma
exigência incontornável no mundo moderno.
É neste contexto, que a “qualidade” se tem vindo a generalizar como um resultado que
as organizações têm que apresentar independentemente da área em que se
desenvolvem, pois, caso contrário, põem em risco a sua viabilidade. A Qualidade dos
serviços, de acordo com Stavins (2004), é critério de selecção para qualquer utilizador
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de cuidados de saúde fazer opções de escolha sobre os prestadores de cuidados, logo
a instituição de saúde. Para além disto, e segundo o mesmo autor, a qualidade de
cuidados e inerente satisfação constituem uma mais-valia numa perspectiva de
marketing, isto é, os resultados positivos levam a voltar à instituição, caso venham a
necessitar, e a recomendar a mesma instituição a potenciais utilizadores. Estruturas
internacionais como “Joint Commission on Accreditationof Healthcare Organizations
(JCAHO) (Al-Mailam, 2005), introduzem a satisfação como indicador de qualidade.
Embora esta realidade ainda não se configure em Portugal, os desenvolvimentos e
mudanças na área da saúde apontam nesse sentido. Isto tem subjacente a livre
escolha do utilizador dos serviços de saúde, tal como se pressupõe na utilização de um
qualquer outro serviço de que necessite.
Nas organizações da saúde e do ensino, a implementação e a monitorização de sistemas
de qualidade, assume peculiaridades inerentes à especificidade dos “seus produtos”,
pois, estes estão directamente relacionados com pessoas.
No entanto, esta questão da “qualidade” faz, hoje, parte do plano estratégico político em
Portugal, sendo, disso exemplo, os processos de acreditação das instituições segundo
parâmetros internacionalmente reconhecidos como o King`s Found, a ISO 9001- 2000,
(Silva, 2004), os processos de auditoria decorrente dessas acreditações, os processos de
auto-avaliação institucionais, que visam credibilizar o trabalho das instituições.
A expressão política da necessidade de operacionalizar a qualidade nas instituições, é
bem expressa no programa CAF (Estrutura Comum de Avaliação). É um modelo de autoavaliação, criado com base nos critérios do Modelo de Excelência da EFQM (Fundação
Europeia para a Gestão da Qualidade), para os organismos públicos conhecerem o seu
desempenho organizacional. É uma ferramenta de gestão especificamente construída
para suportar a introdução da qualidade nas organizações públicas, através da qual, um
grupo de pessoas de um serviço procede a uma avaliação crítica do seu organismo,
sendo orientada por dois tipos de critérios: os critérios dos meios e os critérios dos
resultados, que correspondem aos aspectos principais de uma organização (9 critérios).
É dentro desta área, da qualidade em saúde, que iremos desenvolver o presente
capítulo. Problematizaremos o conceito de qualidade em saúde, as abordagens das
orientações políticas e as organizações de saúde, bem como, o contexto qualificante nas
instituições de saúde.
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1 - QUALIDADE EM SAÚDE: UM PARADIGMA EMERGENTE

O termo “qualidade” está hoje na ordem do dia, introduzindo-se desde os discursos
quotidianos, às orientações políticas e sociológicas. Emerge como um paradigma
norteador de práticas profissionais, como prossecução das aspirações individuais ou
numa lógica mais economicista como uma meta a atingir por quem fornece ou produz
“bens” ou como uma exigência de quem os utiliza ou consome. No entanto, apesar da
quase vulgarização do conceito, não se encontra consensos sobre este, pois, o seu
entendimento é variável e cada um interpreta a qualidade de forma diferente.
Na área da saúde, o interesse pela qualidade é relativamente recente e decorre dos
novos paradigmas que têm influenciado as políticas e as práticas do sector nas últimas
décadas. Os determinantes do processo saúde – doença são multifactoriais e complexos.
Assim, saúde e doença configuram processos como um contínum, relacionados com
aspectos económicos, sócio - culturais e com a própria experiência de vida. De acordo
com estas perspectivas subjacentes aos processos de saúde/doença, a melhoria da
qualidade dos cuidados passou a ser um dos resultados esperados, tanto das práticas
como das políticas da saúde. Claramente a doença não se restringe às questões
fisiopatológicas, mas a um processo integral que é vivenciado pelo indivíduo, que se situa
num contexto específico de vida.
Neste sentido, a política da qualidade em saúde passa fundamentalmente por promover a
centralidade do cidadão no sistema. Deve-se assim, assumir a qualidade como valor
fundamental através de um forte empenho no desenvolvimento e promoção da qualidade
nos serviços da saúde.
Segundo Sale (2000), qualidade implica que seja assegurado aos doentes a existência
de um nível aceitável de cuidados. Isto é para o doente, qualidade, será a medida em que
os cuidados de saúde prestados satisfazem as suas necessidades.
Imperatóri (1999) define a qualidade como um conjunto de propriedades e características
de um bem ou serviço que lhe confere aptidão para satisfazer as necessidades explícitas
ou implícitas dos clientes. Esta premissa vem sustentar a ideia que a qualidade dos
cuidados se pode caracterizar por um equilíbrio dinâmico entre o possível e o desejável.
Diríamos que a qualidade se pode definir, ainda, como uma filosofia e um conjunto de
ferramentas, para a melhoria dos processos, que todos devem utilizar para produzir
serviços com qualidade (Mezomo 2001).
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Há termos que se podem associar à qualidade como por exemplo: a excelência, a
satisfação, conformidade, prontidão, competência, efectividade, aceitabilidade, um valor
apreciável tendo em conta o custo. Daqui, se infere, que os termos usados para a
definição de qualidade enfermam de uma grande complexidade do conceito e que
dificultam a criação de múltiplas variáveis na sua avaliação.
Acresce a esta complexidade conceptual da qualidade, o facto de a esta estar
subjacente os contextos sócio-culturais e históricos, que estruturam e atribuem
diferentes significados que por sua vez, se repercutem nas dinâmicas de trabalho.
Isto, de algum modo, configura um obstáculo à conjugação de um trabalho de equipa
para o desenvolvimento de uma prática consentânea de qualidade. Aliada à
dificuldade

de

homegeneizar

conceitos

neste

âmbito,

há

a

dificuldade

de

operacionalizar uma prática efectiva de qualidade. Assim, pode-se, ainda, constatar,
neste início de século, que prevalecem lógicas de poder instituído que ultrapassam a
finalidade principal da instituição que é desenvolver uma boa prática de cuidados.
Efectivamente, os saberes e poderes no hospital, como nos refere Carapinheiro
(1993), articulam-se de uma forma muito própria com os valores herdados de um
passado, com algumas resistências à mudança.
Assim, a construção e implementação de um sistema de qualidade passa pelo
envolvimento de todos os seus intervenientes, que trabalham numa organização.
A garantia da qualidade nas instituições de saúde é uma responsabilidade atribuída à
equipa multidisciplinar, que consiste na definição do plano estratégico de cada instituição,
e o estabelecimento de critérios de avaliação e monitorização desse plano, o que implica
a discussão dos progressos e avaliação periódica dos cuidados prestados aos doentes.
Porque, de facto, o objectivo principal das instituições de saúde deve-se centrar nos
melhores resultados, que são efectivamente os melhores cuidados de saúde.
Para Biscaia (2000), a qualidade na saúde tem que ser analisada no contexto de um
sistema de saúde de uma sociedade complexa e em constante evolução, em várias
frentes, desde, as facilidades no acesso à informação, passando por uma clara
orientação para os resultados e desaguando no aumento do nível de exigência da
população relativamente à qualidade dos cuidados de saúde que lhe são oferecidos, isto
é, para se considerar um movimento de qualidade é necessário que este conceito seja
aglutinador de todos os aspectos referenciados e não cada um per si.
No âmbito da oferta de serviços e produtos na área da qualidade, surgem, cada vez mais,
novas ideias, novas ferramentas, novas exigências e novas propostas por parte das
instituições de saúde, procurando desta forma ser, cada vez mais, ajustadas aos
interesses da organização. Esta, por outro lado, deve procurar as metodologias mais
adequadas às necessidades dos serviços, nunca esquecendo o envolvimento e a
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responsabilização de todos os profissionais na Garantia da Qualidade. De facto, a
prossecução da qualidade impõe um envolvimento de todos os intervenientes da
instituição, assumindo cada grupo de actores sociais igual protagonismo. Isto implica uma
lógica de algum modo corporativista entre os profissionais de saúde, desenvolvendo uma
dinâmica de trabalho transdisciplinar.
Podemos considerar a qualidade um fenómeno cultural, em permanente mutação,
levando a que a qualidade dos cuidados em saúde tenha subjacente uma lógica
multifactorial de grande complexidade. Apesar das muitas discussões, que tem vindo a
ser desenvolvidas no nosso país, a qualidade é, ainda, um paradigma emergente, isto é,
como nos diz Biscaia (2002), “não basta ter uma visão, definir um caminho, pois a história
está cheia de exemplos de boas ideias, de projectos inovadores, aparentemente
destinados a ter sucesso... que não vingaram” (p.8). Ainda tendo por base o mesmo
autor, há que perspectivar a melhoria contínua da qualidade como um processo de
mudança, isto é, mudar uma prática baseada na experiência, para uma prática baseada
na evidência científica e na escolha informada do cidadão, e ainda, uma mudança de
uma qualidade mono-disciplinar, para cuidados partilhados e melhoria dos processos
complexos de cuidados de saúde.
Assim, a melhoria contínua da Qualidade na Saúde concretiza-se no âmbito de um
sistema de qualidade, que tem como objectivos: corrigir erros do sistema, reduzir a
variabilidade indesejada, ser um processo de melhoria contínua num quadro de
responsabilidade e participação colectiva (Biscaia, 2002).
Neste sentido, e reconhecendo o contributo inquestionável de todos os intervenientes, há
que referir a intervenção particular dos profissionais de enfermagem no âmbito de uma
organização de saúde. Não se pretende, aqui, protagonizar qualquer grupo profissional,
mas há que reconhecer o papel relevante da equipa de enfermagem, que lhe advém, não
só, pelo facto de ser o maior grupo de profissionais de saúde, em qualquer instituição,
mas também, por ser este o que mais tempo permanece junto dos doentes, pela
continuidade de cuidados que assegura. Efectivamente, fazendo uma análise sobre as
instituições de saúde, os cuidados de saúde hospitalares, pode-se inferir a relevância dos
profissionais de enfermagem, pois, se os utentes não necessitarem de cuidados destes, o
internamento deixa de ser necessário!
1.1 - DIMENSÕES DA QUALIDADE EM SAÚDE
Na bibliografia, existe uma variedade de modelos e abordagens para estruturar e
conceptualizar a avaliação e os factores relacionados com a qualidade de cuidados. A
iniciativa da avaliação da qualidade em saúde é atribuída a Donabedian, o qual é
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considerado o “pai” e o “poeta” da qualidade (Neuhauser, 2004). De facto, Donabedian
(1988) referia que a avaliação da qualidade implicava o conhecimento das
interconecções entre a estrutura, isto é,
o contexto onde se desenvolvem os cuidados, o processo de cuidados que está
relacionado com os cuidados prestados e recebidos, e os resultados que demonstram a
eficácia dos cuidados e a saúde da população.
A abordagem e estrutura da conceptualização e avaliação da qualidade dos cuidados em
saúde têm subjacente o modelo de Donabedian (2003), que inclui três dimensões: 1) a
estrutura – relacionada com a disponibilidade da organização em relação às facilidades
concedidas à prestação de cuidados, através de equipamentos, pessoal entre outras; 2) o
processo – referente à prestação de cuidados; 3) resultados que demonstram os efeitos
dos cuidados no estado de saúde dos utentes. Esta estrutura é apresentada na figura
seguinte:
Figura 1 - Modelo conceptual das dimensões da qualidade

Fonte: adaptado de Donabedian, (2003)

Estas dimensões podem ser avaliadas separadamente ou em conjunto. No entanto, pode
ser inferido que, quando os elementos da estrutura e do processo se adequam
harmoniosamente, os resultados dos cuidados recebidos são avaliados como positivos.
A figura acima apresenta a relação da influência indirecta do processo sobre os
resultados, sobretudo em situações crónicas, em que, muitas vezes, a prática dos
profissionais de cuidados afecta o comportamento dos doentes/pacientes. O impacto da
estrutura sobre os resultados faz-se através do processo de cuidados. No entanto, a
qualidade dos cuidados inclui os utilizadores (pacientes/ utentes), os profissionais e a
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própria gestão da qualidade. Os componentes do processo que estão subjacentes à
qualidade dos profissionais têm implícito a definição do perfil do profissional, assim como,
dos procedimentos adequados às necessidades dos utilizadores.
No entanto, a interacção entre estas dimensões não é linear, pois, é por demais evidente
que, por vezes, um mau resultado em saúde não decorre do processo, isto é, da
prestação de cuidados, nem tão pouco das condições referentes à estrutura. De facto, a
avaliação da qualidade de saúde assume uma certa peculiaridade e complexidade, pois
envolve valores sociais subjectivos de múltiplos intervenientes. Efectivamente, numa obra
mais recente, Donabedian (2003), refere que a versão da avaliação da qualidade numa
relação linear entre estrutura, processo e resultados, que obteve uma grande aceitação
em anos anteriores, é uma visão muito simplificada, tendo em conta que as relações
postuladas que existem entre esta tríade dimensional, não conduzem a certezas. Elas
configuram probabilidades de qualidade, que podem ser maiores ou menores e que
devem ser estabelecidas pela evidência científica, que lhe vem dar sustentabilidade, mas
numa perspectiva dinâmica.
Existe alguma controvérsia, se a qualidade de cuidados é melhor avaliada quando se
focaliza no que é feito (logo durante o processo), ou se centraliza nos resultados (Mant,
2001). De facto, e segundo este mesmo autor, a avaliação dos resultados não pode ser
utilizada como indicador único, por exemplo, do desempenho dos profissionais de saúde.
Os cuidados de saúde são apenas um dos determinantes desses resultados. Há,
efectivamente, uma constelação de múltiplos factores (por exemplo a estrutura social, os
estilos de vida, o meio entre outros), que condicionam os resultados em saúde. Para
além disso, e segundo Donabedian (2003), nem todos os resultados tem uma visibilidade
imediata, pois, podem vir a verificar-se importantes no futuro, e quando, por exemplo, os
resultados são avaliados pelos utentes, estes não tem o verdadeiro conhecimento da
dimensão das repercussões dos cuidados antecedentes e resultados subsequentes. A
isto, o mesmo autor denomina “problem of attribution”.
Emerge desta análise a complexidade da avaliação da qualidade em saúde. Assim, as
dimensões tradicionalmente relacionadas com a monitorização da qualidade (estrutura,
processo e resultados) são vistas como condições, permitem uma abordagem holística
dos cuidados prestados ao indivíduo (Clark-Carter D. 1999; Clarke & Rao, 2004), mas a
complexidade inerente a todo este processo leva, por vezes, a adoptar uma dimensão em
detrimento de outra de acordo com os objectivos de estudo (Mant, 2001).
Estas dimensões são todas elas igualmente importantes para a obtenção de Cuidados de
Qualidade, porque subjacente a estas dimensões existem redes de coordenação,
comunicação e adaptação, indispensáveis para a prestação de cuidados com qualidade,
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capazes de satisfazer as necessidades e as expectativas dos seus utilizadores,
materializada na melhoria do seu estado de saúde.
A avaliação da qualidade entende a comparação de uma forma objectiva, a realidade dos
cuidados com as normas e os critérios definidos previamente. Esta avaliação, refere-se,
essencialmente, às actividades realizadas pelos profissionais de saúde, ou, sobre o
resultado dos cuidados prestados que consistem em assegurar a possibilidade de
introduzir no sistema mecanismos que permitam melhorar os mesmos, por forma a
atender ao bem estar físico mental e social de cada beneficiário e/ou família.
(Thibeaudeau 1994; Bartels 2005).
A avaliação da qualidade de cuidados implica várias perspectivas, por vezes,
denominadas níveis que devem ser consideradas, quer, no processo de avaliação, quer,
na reestruturação decorrente da avaliação no sentido de prossecução da qualidade.
Donabedian (2003) definiu estes níveis em três semi-círculos concêntricos que
esquematizamos na figura seguinte:
Figura 2 - Níveis de avaliação da qualidade

Fonte: adaptado de Donabedian (2003)

Este esquema evidencia que a essência da qualidade se centraliza na interacção entre
utente-profissional. Os cuidados podem ser implementados pelo próprio paciente, e neste
caso os cuidados são prestados na comunidade. Por sua vez, os cuidados prestados
pelos profissionais de saúde estão focalizados na eficácia e eficiência dos cuidados
técnicos, e na relação entre ambos. Os cuidados técnicos dependem do conhecimento,
da capacidade de tomada de decisão e das competências dos profissionais.
No entanto, o campo da avaliação tecnológica tem-se confundido com o da avaliação de
qualidade. Embora haja muito em comum entre ambos, devido ao impacto da tecnologia
sobre a “qualidade” amplamente entendida, em sentido mais técnico, a avaliação
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tecnológica visa avaliar a performance da tecnologia, ao passo que a avaliação de
qualidade refere-se à extensão do campo definido pelas várias situações em que a
tecnologia é usada (Donabedian, 2003).
As relações interpessoais são fulcrais segundo este autor, pois, constituem o veículo do
desempenho técnico e consequentemente da sua eficácia. A privacidade, a
confidencialidade, o consentimento informado, a empatia, a honestidade, o tacto, a
sensibilidade, o demonstrar interesse, preocupação, são pressupostos essenciais ao
processo de relação interpessoal entre profissionais de saúde e utente/família. Associase as próprias condições do ambiente onde se desenvolvem os cuidados, o que inclui o
conforto, o respeito pela pessoa.
O modo como se processou a relação interpessoal vai influenciar a capacidade da
pessoa no auto-cuidado, na adesão às orientações fornecidas pelos profissionais de
saúde. A ciência e a arte dos cuidados de saúde que, segundo Donabedian (2003),
implica o desempenho eficiente técnico e a gestão do processo interpessoal são ponto
fulcral na “família” metafórica dos semicírculos.
Infere-se do esquema anteriormente apresentado, que é possível conceber a qualidade
como produto de dois factores: um, a ciência e tecnologia dos cuidados de saúde; o
segundo, a aplicação da ciência e tecnologia na prática dos cuidados (Donabedian,
2003). Este produto pode ser caracterizado por vários atributos, que Neuhauser (2004)
denomina pilares da qualidade e que são: eficácia, eficiência, optimização, aceitabilidade,
legitimidade, equidade e custos.
Mas a avaliação da qualidade em saúde ultrapassa as fronteiras das instituições de saúde,
e do desempenho técnico e interpessoal dos profissionais. Há que ter em linha de conta a
comunidade como um todo, onde há que equacionar a acessibilidade aos cuidados de
saúde. Emerge, assim, a multiplicidade de factores que influenciam a qualidade em saúde.
Segundo este autor, se nos situarmos no início do desenvolvimento da sua teoria
(Donabedian, 1988), constatamos que desde logo assumiu uma perspectiva inovadora
para a época, ao inserir os doentes e seus familiares como elementos activos no processo
de cuidados, introduzindo as suas preferências, o reconhecimento da tomada da decisão
da parte destes, como elementos fundamentais no processo da qualidade de cuidados.
Introduziu também a questão económica, que continua como ponto relevante no século
XXI, tornando imperativo a “efficiency, is the ability to lower the cost of care without
diminishing attainable improvements in health” (Donabedian, 2003, p. 9).
Embora este autor, quando se reporta ao desempenho dos profissionais de saúde,
tenha enfatizado o papel do médico, a sua estrutura conceptual tem servido de base a
vários trabalhos de múltiplos profissionais da saúde, nomeadamente para a
enfermagem (Closs & Tierney, 1993).
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De facto, o trabalho desenvolvido pelos profissionais de enfermagem, por razões já
anteriormente referidas, assume uma relevância significativa na qualidade dos cuidados
de saúde, pelo que, a organização tem que promover o seu envolvimento activo para a
implementação de metodologias de avaliação de qualidade. Nesta avaliação podemos
ter, ou não, incluído a estrutura organizacional do serviço. Mas é sobretudo, através do
conjunto de actividades desenvolvidas pelos enfermeiros e consequentes resultados dos
cuidados prestados, que é realizada a avaliação da qualidade dos cuidados de
enfermagem, com repercussões directas nos resultados em saúde.
1.2 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE: UMA REALIDADE COMPLEXA
Nos países ditos desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento os serviços de saúde
tem-se pautado mais pela quantidade do que pela qualidade, embora a qualidade de
cuidados (ou a falta dela), tem sido o foco central das discussões sobre uma melhor
saúde (Akerman, M., & Nadanovsky, P. 1992; Peabody, 2006).
Qualquer sistema de saúde tem como finalidade prestar cuidados com o objectivo de
melhorar ou manter a saúde. Tudo isto se insere num contexto que é influenciado pelas
orientações políticas, por factores sócio-culturais e institucionais. Esta multiplicidade de
factores é exemplificada na figura seguinte:
Figura 2 - Estrutura da qualidade de cuidados

Fonte: adaptado de Peabody et al 2006

No âmbito da saúde, e segundo o Institute of Medicine (2001) “the degree to which health
services for individuals and populations increase the likehood of desired health outcomes
and are consistent with current professional knowledge” (p.244).
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Assim, tendo subjacentes as dimensões da avaliação da qualidade (estrutura, processo e
resultados), iremos debruçar-nos sobre a análise no seu conjunto.
A avaliação, sob o ângulo da estrutura, considera diferentes factores da organização que
podem influenciar directa ou indirectamente a qualidade dos cuidados. Apesar de a alta
tecnologia ou mesmo uma boa estrutura puder conduzir a uma melhor qualidade de
cuidados, a evidência sugere apenas uma fraca associação entre os elementos
estruturais e os resultados (Donabedian, 1988). Segundo Peabody (2006) a estrutura é
uma aproximação ao processo e aos resultados; as melhorias estruturais só por si,
raramente melhoram a saúde da população. No entanto, há autores (Birkmeyer, Dimick,
& Birkmeyer, 2004) que evidenciam a relevância das condições estruturais na qualidade
de cuidados, exemplificando com os melhores resultados em situações cirúrgicas. É
inquestionável que as condições se intercruzam com as competências profissionais e a
coordenação da instituição e numa perspectiva mais ampla outros factores influenciam os
elementos da estrutura, como seja as questões das politicas de saúde, as condições
sócio-económicas e culturais (Peabody, 2006).
O processo, pelo contrário, pode ser avaliado no decurso de cada interacção entre
profissional e utente. Mas é efectivamente uma avaliação difícil. Por exemplo, no nosso
país a coexistência de vários sistemas de assistência, sem interligação entre si,
conjuntamente com a assistência privada, tornarão difícil, senão impossível, criar uma
perspectiva globalizante da forma como se processam os cuidados. Mas segundo
Peabody (2006), o processo tem um papel mais determinante do que a estrutura na
qualidade dos cuidados, pois podem prestar-se cuidados de qualidade em contextos com
parcos recursos. Daqui emerge a relevância da competência científica, técnica e
relacional dos profissionais de saúde.
A abordagem clássica estrutura-processo-resultados está bem fundamentada. Contudo,
nos anos mais recentes o conceito de qualidade em saúde inclui outros itens que levam à
melhoria da qualidade, a saber: a segurança do doente (minimizar os riscos do doente no
sistema de saúde); eficácia (associado a prestação de cuidados fundamentados
cientificamente); cuidados centrados no doente (isto é valorizar as necessidades, as
crenças e os valores do doente, nas decisões clínicas); oportunidade dos cuidados
(equacionando as necessidades no momento oportuno); eficiência (atingir os objectivos ao
menor custo); equidade (subjacente a igual oportunidade para todos independentemente
do género, raça, ou contexto socio-económico) (Institute of Medicine, 2001).
Apesar de os bons resultados serem o objectivo major de todas as intervenções de
saúde, por si só, não são uma medida eficiente para avaliar a qualidade. Isto está
associado a toda a complexidade que envolve a avaliação da qualidade. De facto, um
doente pode receber cuidados deficientes e recuperar do seu problema de saúde,
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enquanto que um outro pode ter a melhor assistência possível e não se verificar uma boa
recuperação. Há uma panóplia de factores que podem condicionar os resultados: desde
características fisiológicas, psico-emocionais, culturais do indivíduo, assim como as
características específicas do problema de saúde (Peabody, 2001). Para além destes
aspectos, Mant (2001) identifica outros factores que estão associados à variabilidade dos
resultados. Segundo este autor, as diferenças nos resultados podem estar relacionadas
com as diferenças do tipo de doentes que são cuidados por diferentes prestadores de
cuidados. Na continuidade desta ideia Peabody (2001), Mant (2001) refere que “factors
such as age, gender, co-morbidity, severity of disease and social –economic status would
come under consideration here” (p.476).
Uma segunda ordem de factores, segundo o mesmo autor, está relacionada com a forma
como os dados são colhidos. Um indicador de resultado usado como o desempenho tem
componentes diferentes. Se é utilizada, por exemplo, a taxa de mortalidade, há aqui uma
visão dicotómica. Mas isto é uma visão, de algum modo, reducionista, pois há que
equacionar por exemplo factores de risco associados ao problema do doente que podem
intervir nos resultados, e estes não decorrerem da perícia ou imperícia dos profissionais
ou condições estruturais. Um terceiro factor está associado com as variações que
decorrem do número incluído nos resultados, assim como, a frequência da ocorrência de
determinados resultados. Por exemplo, uma infecção pode ocorrer por deficits
imunológicos do doente. Mas se torna uma situação prevalecente nos utilizadores de
cuidados há que equacionar o desempenho profissional ou as condições em que os
cuidados são prestados. Para além disto, e, ainda segundo Mant (2001), “outcomes
measurement will reflect of the processes of care and not simply those that are
measurable or measured” (p. 478). De facto, atributos como o desempenho técnico e as
competências instrumentais podem ser determinantes nos resultados em algumas
situações, contudo, não são fáceis de avaliar como indicadores de desempenho.
Tendo ainda por base a estrutura conceptual da avaliação da qualidade de Peabody
(2006), exemplificada na figura anterior, a qualidade de cuidados envolve outros factores
nomeadamente o acesso aos cuidados, e, ainda, segundo Brooten, Youngblut, Kucher, e
Bobo (2004) pressupõe um plano terapêutico apropriado, pelo qual o doente se sinta
responsabilizado pelo seu cumprimento, e, ainda, a qualificação dos seus profissionais.
A necessidade de um sistema da qualidade em saúde já foi identificada pela OMS que na
Declaração "Saúde para todos no ano 2000", na Meta 31, assim como pelo Conselho da
Europa, na sua Recomendação nº17/97 do Conselho de Ministros (Biscaia, 2000). Tendo
subjacente estes pressupostos, a qualidade é definida como um conjunto integrado de
actividades planeadas, baseado na definição de metas explícitas e na avaliação do
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desempenho, abrangendo todos os níveis de cuidados, tendo como objectivo a melhoria
contínua da qualidade dos cuidados.
1.3 - A POLÍTICA DA QUALIDADE EM SAÚDE EM PORTUGAL: INTERFACE ENTRE AS
ORIENTAÇÕES POLÍTICAS E AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE
A qualidade tem sido “bandeira” das orientações políticas em Portugal em vários
sectores. Inquestionavelmente que a saúde pertence a uma área que assume as
especificidades inerentes ao facto de estar associada ao maior bem do ser humano: o
seu estado de saúde!
No entanto, e tendo como referência o Ministério da Saúde (2004) nas suas orientações
estratégicas 2004-2010 “é por todos visível que o nosso Sistema de Saúde peca por uma
escassa cultura de qualidade, desde logo na resposta que dá às expectativas legítimas
dos cidadãos utilizadores” (p. 172).
De facto, a contribuição da avaliação para a eficácia em saúde é inestimável, pois, não só
permite identificar as falhas ou erros, mas, sobretudo, possibilita o encontrar novas
soluções, reestruturar actividades e serviços no sentido de maximizar os recursos
disponíveis, de forma a dar resposta cabal às necessidades reais em saúde da
população. Segundo Peterlini e Zagonel, (2003) a avaliação é um instrumento capaz de
nortear e apreender diversos momentos do processo de cuidados de saúde,
possibilitando, assim, compreender melhor os sucessos e insucessos de suas práticas
com o objectivo de promover, de forma contínua, a melhoria da qualidade dos serviços
oferecidos com o menor custo financeiro possível.
É face a esta constatação que emergiram orientações estratégicas e intervenções
necessárias que visam a melhoria da qualidade da prestação de cuidados de saúde.
A definição dos padrões da qualidade em Portugal decorre de um processo de
implementação conjunta dos países da união europeia. É neste âmbito, que se aderiu a
uma estrutura comum de avaliação (Common Assessment Framework ou CAF) tratandose de uma ferramenta da Gestão da Qualidade Total inspirada no Modelo de Excelência
da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade (European Foundation for Quality
Management ou EFQM) e no modelo da Speyer, Universidade Alemã de Ciências
Administrativas (Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 2007). Segundo
este mesmo documento, este modelo analisa a organização, simultaneamente, por
diferentes ângulos, promovendo uma análise holística do desempenho da organização.
Embora a CAF não seja dirigida objectivamente às instituições de saúde, expressa
efectivamente a vontade e compromisso político de integrar as boas práticas nas
administrações públicas de toda a Europa.

39

Q U A L I D A D E

E M

S A Ú D E

Na área da saúde, nas orientações estratégicas de 2004, o Ministério da Saúde
preconiza como um dos objectivos intervir para melhorar a qualidade dos cuidados de
saúde, assim como intervir para melhorar a qualidade organizacional dos serviços de
saúde, pelo que, “promover-se-ão as medidas de implementação de programas de
saúde, tecnicamente robustos, geridos e participados, com vista ao desenvolvimento de
uma cultura de efectividade das intervenções” (p. 174). É neste contexto, que se aderiu
aos processos de acreditação de hospitais, ao abrigo do protocolo com o King’s Fund
Health Quality Service (KFHQS), assim como projecto de avaliação da qualidade
organizacional de centros de saúde (MoniQuOr), preconizando-se ainda uma prática de
gestão baseada nos princípios da qualidade total, apostando-se na qualidade da gestão
(QualiGest), tendo como referência o modelo de excelência organizacional da European
Foundation for Quality Management (EFQM) para os serviços públicos, aprovado
oficialmente pela ComissãoEuropeia – o Common Assessment Framework (CAF).
Uma outra norma que visa igualmente a qualidade, embora não seja utilizada
exclusivamente nas instituições de saúde, é a norma ISO 9001: 2000. Esta é uma norma
de princípios, que não nos diz como cumprir, mas sim o que cumprir (Brito, 2004).
Segundo esta autora, isto implica pensar sobre qual a melhor maneira de o fazer na
nossa organização. Impõe “um trabalho, "pensante", que pode permitir encontrar as
melhores práticas, mais adequadas à organização, tornando-a mais eficiente, mais
controlada, mais eficaz e, portanto, com melhor qualidade” (Brito, 2004: 33). Na análise
desta autora as diferenças entre esta norma e o King`s Fund centram-se, sobretudo, nos
processos, tal como se pretende evidenciar na figura seguinte:
Figura 3 -Referencial da norma Iso 9001 -2001

Fonte: Adaptado de Brito, 2004

Este referencial normativo assenta nos pressupostos do Ciclo de Deming (“PDCA” –
Planear – Executar - Rever - Ajustar). A gestão numa perspectiva de planeamento
(entendida de uma forma global) é responsável por traçar objectivos e políticas
conducentes a uma organização de qualidade, que detenha processos de trabalho
que conduzam à satisfação dos clientes – estamos aqui ao nível da evidência de
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políticas eficazes da qualidade, comunicação, envolvimento. Os processos de
trabalho, isto é, a execução (quer os de prestação de cuidados, quer todos restantes
serviços) deverão estar controlados em todas as suas variáveis, de forma a minimizar
a possibilidade de ocorrência de erro e apresentar um resultado previsível e
controlável, isto é avaliar os resultados, quer através da satisfação dos clientes quer
dos indicadores de qualidade definidos. A organização detém e utiliza dados, isto é,
revê e ajusta (informação objectiva) para melhorar a qualidade do que faz (processos
e

resultados)

sistematicamente.

Está

implícito

a

avaliação,

não

só,

como

monitorização dos processos, mas como mediadora de novas adequações a padrões
de melhoria contínua da qualidade.
Desta breve análise dos programas existentes em Portugal sobre a qualidade em saúde,
constata-se, como já anteriormente se referiu, que a avaliação da qualidade é um quadro
complexo com múltiplas vertentes. Mas dentro dos programas acima referidos um dos
indicadores que visa a mesma finalidade, isto é, a qualidade, e que é comum a todos eles
é a avaliação sustentada da satisfação dos utentes dos serviços de saúde. De facto, esta
constitui-se o objectivo major das organizações de saúde, que devem ser assumidas
como organizações qualificantes.
1.4 - ORGANIZAÇÕES QUALIFICANTES: UM ESPAÇO DE FORMAÇÃO
As organizações são hoje uma teia complexa de interacções que se rejogam na
produtividade das mesmas. Nos contextos actuais, a pressão para a eficácia e eficiência
dos resultados é enorme, no sentido de manter a sustentabilidade da organização. Neste
sentido, é impensável que os projectos organizacionais não sejam desenvolvidos tendo
em conta os recursos humanos de que é dotada, ou eventualmente venha a necessitar.
Isto implica que as finalidades da organização se devem intercruzar com o perfil de
competências dos profissionais que, aí, desenvolvem a sua actividade, no sentido de
haver uma conjugação de esforços no prosseguimento dos objectivos da instituição, para
que estes atinjam padrões de qualidade e inerente produtividade. De facto, a lógica das
competências profissionais não pode ser desarticulada das políticas organizacionais,
tendo que estas assumir-se como organizações qualificantes, isto é promotoras do
desenvolvimento de competências. Se assim não for, o clima organizacional pode
efectivamente ser obstaculizador do desempenho profissional.
A relevância das organizações qualificantes rompe com a medida Taylorista dos tempos
e dos movimentos, ou com o tempo imposto Fordista. Esta ruptura implica acabar com o
carácter unidimensional das peças e da informação para estabelecer redes de
comunicação complexas segundo cadências flexíveis. E por outro lado, trata-se de
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reconhecer que a gestão do tempo é uma condição indispensável à aprendizagem,
implicando muitas vezes não atingir uma eficácia imediata.
Uma organização qualificante pode ser definida como″ une organisation qui favorise, par
construction même, les apprentissages professionnels, une organisation qui permet
d’apprendre″ (Zarifian, 1995:5). Esta definição simples equaciona a problemática da
organização como espaço de formação, condição necessária para a mudança, isto é, a
necessidade contínua de revitalizar as competências profissionais face às mudanças que
se operam constantemente como nos referem Crozier, Liétard, Ruano-Borbalan e
Vandamme, (2006).
A organização qualificante, como se referiu anteriormente, rompe fortemente com a
especialização dos postos e das funções, característica da lógica Taylorista. O trabalho
passa a estar sob a responsabilidade de grupos de trabalhadores que gerem um conjunto
homogéneo de tarefas, em vez de serem distribuídos por postos e tarefas individuais. O
que supõe uma ruptura, por um lado, com a organização taylorista da produção –
separação estrita entre métodos e fabricação e por outro com a organização taylorista do
trabalho – redução da actividade do trabalho à tarefa.
As actividades de trabalho regem-se pela inovação, pela contínua adequação à missão
da

organização,

ultrapassando,

assim,

a simples

aplicação

ou

repetição

de

procedimentos já rotinizados (Moura, 1994; Kyrkjebø 2006). Isto potencia a oportunidade
de utilização de novas competências, realçando-se as competências relacionais por meio
da intensificação dos fluxos comunicacionais.
Por outras palavras as organizações qualificantes são as organizações do trabalho
capazes de responder em simultâneo a três desafios (Zarifian, 1995):
•

Uma organização mais rica no conteúdo das suas actividades (integrando assim
todos os contributos da corrente sócio-técnica);

•

Uma organização mais competitiva (integrando as contribuições das abordagens
sócio-económicas);

•

Uma organização mais educativa (isto é capaz de desenvolver a aprendizagem
permanente).

Chaize (1992) defende, que uma empresa está cada vez mais à mercê dos homens, uma
vez que, se os homens param de aprender, a empresa pára de prosperar, pelo que se
impõe um triplo arco: aprender, saber aprender e aprender em conjunto.
O atributo de qualificante pressupõe inovação, logo aprendizagem, pelo que tem que se
renovar como se renova a inteligência que a faz avançar, através da aprendizagem
permanente de novos saberes e de novos saberes-fazer.
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Isto pressupõe a percepção permanente das mudanças e a adaptação às mesmas,
adquirindo os saberes e instrumentos indispensáveis de que ela tem necessidade para
assegurar o serviço competitivo que se espera dela. Neste sentido, pode dizer-se que o
termo “qualificante” tem um duplo sentido: significa desenvolver as competências na e
sobre a organização, ou seja está na organização e em simultâneo é parte integrante
dela, tornando possível a conciliação entre as expectativas pessoais e os projectos das
instituições de saúde.
Seguindo esta ideia achamos interessante a opinião de Zarifian (1993) que refere que
uma organização deve ser qualificante e flexível e vice-versa. O segredo desta reside na
faculdade de aprendizagem que a organização qualificante consegue gerar e, em
particular, nas possibilidades de assegurar um desenvolvimento permanente e cumulativo
das competências dos trabalhadores. É esta perspectiva, que dinamiza as instituições,
que as torna em “instituições vivas” num continum crescimento.
Sem dúvida que, ao ter em linha de conta os trabalhadores, estamos a privilegiar o
homem e o seu desenvolvimento, as suas capacidades dentro da organização e, por
isso, Matsushita (1988) refere que o essencial da gestão das organizações é a
capacidade para mobilizar e conjugar os recursos intelectuais de todos os trabalhadores,
uma vez que, consideram mais importante o conjunto de recursos humanos de uma
empresa que a qualidade dum grupo restrito de tecnocratas por mais brilhantes e
espertos que sejam.
Nesta continuidade Pires (1995) realça a importância da componente humana nas
organizações quando refere que “um dos aspectos que caracteriza as organizações
qualificantes é o estabelecimento de uma nova relação com as competências das
pessoas, propiciando as empresas condições para a utilização eficaz destas, facilitando
simultaneamente o seu desenvolvimento, criando uma nova dinâmica dos actores
envolvidos” (p.15). Isto torna as pessoas motivadas, realizadas, informadas, e desejosas
de progredir pessoal e profissionalmente e contribuir para o sucesso e realização de si
próprio e da organização a que pertence. Se assim não for, os recursos humanos
poderão constituir um factor limitativo da produtividade e do crescimento da própria
empresa. A eficácia de qualquer empresa depende em grande parte da boa utilização
dos recursos de entre eles o capital humano, que, quando, mobilizado convenientemente
poderá contribuir para aumentar a capacidade de aprendizagem de toda a organização,
sendo essa capacidade de organização um factor decisivo para reorganizar as estruturas
e métodos de trabalho.
A valorização dos recursos humanos, a par de uma qualificação contínua, constitui, hoje,
uma estratégia seguida pelas empresas para dar resposta à necessidade de
reorganização. É o potencial humano que permite responder aos desafios e que ao

43

Q U A L I D A D E

E M

S A Ú D E

mesmo tempo pode limitar a capacidade da empresa em tomar opções e aproveitar
oportunidades (Stall 1993), pois, a força potenciadora do desenvolvimento organizacional
está nos recursos humanos.
Investir nestes e na produção de qualificações, constitui um instrumento económico e de
mercado essencial, num mundo onde a qualidade e a capacidade de adaptação são
factores decisivos na competitividade das empresas. Oliveira (1994) refere que sem
dúvida o homem é o princípio-meio-fim das organizações. Os grupos são constituídos por
seres humanos com sistemas de valores, aspirações e realidades diferentes. A própria
diversidade de ideias, que pode resultar da participação das pessoas, constitui um bom
motivo para as considerar como um instrumento que a organização deve valorizar.
Melhor dizendo, e ainda segundo o mesmo autor, é necessário reconhecer a utilidade da
diversidade, a discordância e a diferença, como valores positivos. Somos assim levados
a pensar que os recursos humanos nas organizações são uma mais-valia quer no
desenvolvimento quer na qualificação da mesma.
Segundo Pereira e Almeida (1990), já Elton Mayo (1880 – 1949) apresentava uma visão
muito progressista ao referenciar que nas sociedades primitivas, ou no meio empresarial
das cidades modernas, encontramos a felicidade e segurança, quando existe
subordinação do indivíduo a um objectivo comum. Por outro lado, considerando o
trabalho isolado e tendo por base este mesmo referencial histórico na construção da
teoria das relações humanas, é referido que o homem solitário que trabalha só, é sempre
uma

pessoa

infeliz.

A

perspectiva

qualificante

numa

empresa

implica

inquestionavelmente o envolvimento do trabalhador nos processos da organização.
(Stahl, T., Barry, N. Pierre, & D. 1993).
Um outro aspecto, considerado pelas organizações qualificantes, é a capacidade de
diálogo e de entendimento entre todos os trabalhadores, qualquer que seja o seu nível
hierárquico, ultrapassando os tradicionais problemas de “nem todos falarem a mesma
linguagem”.

Esta

capacidade

de

comunicação

deve

realizar-se

numa

base

pluriprofissional, ultrapassando a dicotomia qualificado/não qualificado para a nova
dicotomia generalista/especialista, de co-responsabilidade na pesquisa dos problemas e
na definição dos objectivos comuns e a comunicação deve permitir a elaboração
progressiva duma linguagem comum. (Linhart 2000).
Ao contrário das outras, na organização qualificante, o poder da decisão não deve ser
imposto autocraticamente, mas resultar de iniciativas dos trabalhadores, que devem
reelaborar os objectivos iniciais propostos, num processo ele mesmo de aprendizagem
contínua, que serão validados, em última instância, pelos órgãos superiores da
organização.
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Compete, também, a uma organização qualificante desenvolver a capacidade individual
dos seus trabalhadores em projectar os seus interesses no futuro transformando assim
num encadeamento de projectos motivadores que retiram ao trabalho o seu carácter
monótono e repetitivo. Assim como, rompe definitivamente com a visão tradicional da
necessidade de adaptação dos trabalhadores ao posto de trabalho. As performances das
organizações evoluíram tão rapidamente, obrigando a deixar de ter uma visão rígida e
estática da organização, dando aos trabalhadores, de forma evolutiva, a competência
para interferirem no processo produtivo, modificando-o dentro da filosofia da “cultura da
empresa”.

1.4.1 - O contexto qualificante nas instituições de saúde
A perspectiva das organizações qualificantes, no sentido da prosseguição da qualidade,
enquadra-se efectivamente nas instituições de saúde. O “produto” está relacionado com a
“essência” da sociedade, isto é, a saúde, pelo que a qualidade organizacional torna-se
essencial na contribuição para este objectivo.
Como já anteriormente se referiu a qualidade dos cuidados em saúde é um construto
multifactorial difícil de operacionalizar, pois não é compatível com a análise “objectiva” de
uma linha de montagem em qualquer outra organização. A equipa de saúde deve ser
entendida como um grupo de trabalho cujas pessoas realizam um conjunto de funções ou
tarefas concretas, necessitando para tal de estar dotadas de competências e recursos
que permitam o seu desenvolvimento, e um desempenho com consequente avaliação
dos resultados (Gaspar, 1997). No entanto, e segundo Harrison (1987), citado por esta
autora, é importante ter a noção que o grupo não representa o somatório do conjunto de
pessoas que o integram, antes constituem uma entidade própria, capaz de produzir
decisões autonomamente, que não correspondem à extensão do processo de decisão
individual, surgindo uma nova identidade, com dinâmica e complexidade próprias.
No entanto, sem que se queira associar qualquer protagonismo, os profissionais de
enfermagem estão na “linha da frente” nos cuidados de saúde. Segundo Llor, Mateo,
Izquierdo e Munuera (1995), referindo-se a este grupo profissional, estes são os
principais responsáveis pelos cuidados gerais aos doentes. Neste sentido, há que
redimensionar as equipas e as organizações de saúde, para se “ dar resposta e
encaminhar, se o quiserem fazer adequadamente, em consciência e na observância dos
direitos da vida humana” (Gaspar, 1997: 478). Nos contextos actuais, apesar da mudança
dos discursos, ainda se adequa o que Carapinheiro (1993) refere relativamente ao
hospital, como sendo uma organização profissional onde persiste uma clara dominância
dos prestadores sobre os utentes. De facto, há que insistir que ainda no limiar do século
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XXI, se assiste a uma relação tradicional entre profissionais e doentes, pelo que, há que
caminhar para um outro modelo que corrija a assimetria e propicie uma maior
participação do doente (Llor, et al, 1995), pois, ainda hoje, tal como no passado, como
referia Gaspar (1997), o relacionamento desenvolve-se numa cadeia sequencial do poder
do mais “forte” sobre o mais “fraco”. Contudo, a operacionalização desta mudança não
decorre linearmente da adesão a um discurso, mas implica mudança de atitudes, valores
profissionais, que são obstaculizadas por todo o processo de socialização do pessoal de
saúde e pelas próprias forças institucionais.
Assim, as organizações de saúde para se assumirem como organizações qualificantes,
logo mais humanizadas, centradas no cliente e na qualidade dos cuidados terão de
mostrar que estão realmente empenhadas na mudança.
No contexto específico do trabalho de enfermagem, a gestão dos cuidados participativos
é a metodologia mais adequada à natureza do doente e isto pressupõe o envolvimento
de todos os enfermeiros, na “vida da organização”. A identificação de cada trabalhador
com os objectivos da organização deverá ser uma preocupação constante dos dirigentes,
proporcionando uma relação de compromisso (Oliveira1990), pois as decisões têm maior
probabilidade de aceitação sobretudo se estiverem envolvidos na decisão aqueles que as
deverão implementar (Gaspar, 1997). Neste sentido, a participação do utente não pode
ser “apanágio” de um só grupo profissional, pois deixa de ser um pressuposto realista,
exequível, e de algum modo “confuso” para aquele que passa pelo papel de “utilizador de
cuidados”.
Landier (1994) considera que a empresa inteligente evoluirá a partir de uma maior
integração, entre a função de cuidar, função de animação, função de comunicação e
função de formação, originando uma organização qualificante e uma organização
comunicante onde a realização colectiva integra os objectivos individuais.
A definição de linhas de acção e a partilha de valores, proporcionam a cooperação de
forças e/ou capacidades que ajudam na tomada de decisão de grupo face às
necessidades do doente.
Para que o Profissional de Enfermagem seja capaz de responder a novos desafios,
colocados pelas necessidades dos doentes e pelas organizações qualificantes, é
necessário, que também ele se preocupe com a sua formação, porque a partir desta,
espera-se que as pessoas mudem os seus comportamentos, melhorando assim a sua
capacidade de desempenho. Esta formação muitas vezes é realizada no local de trabalho
no desempenho das funções, denominando-se aprendizagem pela prática.
A aprendizagem no trabalho tem duas consequências que são: o aperfeiçoamento das
competências individuais; inovação no modo como o trabalho é desenvolvido (Stahl,
1993; Duffy, 2003). Gera-se uma perspectiva dinâmica em que o desenvolvimento de
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novas competências influencia e altera o modo como o trabalho é efectuado, numa
dialéctica de continuamente aprender.
Desta forma, a organização torna-se mais rica em conteúdos de actividade, define melhor
os seus objectivos e encontra a melhor forma de poder concretizar, torna-se mais
competitiva e assume-se como uma organização educativa, na medida em que potência
as aprendizagens de uma forma permanente, como objectivo único de optimizar a
qualidade de vida dos profissionais e ao mesmo tempo uma melhor produtividade. Os
serviços de saúde, à semelhança de outras organizações, têm que munir-se de
estratégias que os façam desenvolver de forma a tornarem-se instituições qualificantes.
Nesta perspectiva, é de salientar a importância da formação para todos os profissionais,
no sentido de melhorarem a competitividade e atingirem a optimização dos cuidados.
Neste âmbito, também para o pessoal de enfermagem, pela natureza do seu trabalho, a
formação é uma estratégia incalculável para se obter resultados de qualidade.
Os profissionais deverão aplicar na prática, no seu local de trabalho, os conhecimentos
que adquirirem ao longo de vários processos de formação, desenvolvidos dentro da
própria instituição ou fora dela, em contextos formais ou informais de formação
providenciamos a prática e o treino e procuramos que sejam capazes de transferir as
suas aquisições para o local de trabalho para ver como as coisas correm”, (Pereira, E. &
Almeida, F. 1990; Grootings, 1994; Ferrenoud 2000).
Os trabalhadores numa organização qualificante passam a fazer parte de um processo
interactivo e desenvolvimento, por isso, partilhamos da opinião de Zarifan, (1993) quando
refere que a organização qualificante é aquela que favorece as aprendizagens e o
desenvolvimento das competências, ou seja, uma empresa (entendida como um conjunto
de trabalhadores e das experiências vividas) que sofre ela mesma de um processo de
auto-aprendizagem e de melhoria constante global das qualificações e competências.
Significa que, para uma organização ser considerada qualificante, não basta fazer um
discurso tradicional sobre a responsabilidade, a autonomia e a redução dos níveis
hierárquicos, necessita de ser inovadora nestes domínios, mas também, deve ser uma
fonte de ensinamento e de aprendizagem de todos os trabalhadores envolvidos, este
princípio poderá ser uma forma se pôr a dialogar todos os trabalhadores sobre os
problemas identificados e a forma de os evitar.
Privilegia os recursos humanos valorizando as pessoas e as potencialidades destas
permitindo assim à organização evoluir. Parte da mobilização das suas competências
para a inovação de métodos e estratégias de trabalho, desempenho de desenvolvimento
de influência recíproca.
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São fortalecidos os laços de equipa dada a importância ao conjunto de trabalhadores e
suas experiências vividas, abrindo um horizonte de generalização e comunicação.
(Almeida, 1990; Hicks, 1999).
Numa organização qualificante, a produtividade provém não da aplicação de métodos
que consideram os indivíduos como “seres económicos”, por intermédio por exemplo de
incentivos salariais, mas quando o trabalho se torna um meio pelo qual os profissionais
satisfazem importantes necessidades de interacção, companheirismo, participação e
contribuição para a finalidade colectiva. Através da implementação de um sistema aberto
de diálogo profissional e pessoal, por parte das chefias, para com a sua estrutura de
apoio, implementa-se a satisfação e a confiança conducentes à interacção global com o
melhor de cada um.
É a partir da mobilização das competências dos indivíduos que a organização evolui,
contribuindo estes para a inovação de métodos e estratégias de trabalho, alterando e
influenciando as formas tradicionais de desempenho e desenvolvendo ao mesmo tempo,
as suas próprias competências - a influência é recíproca e propicia o desenvolvimento
dos indivíduos e das organizações.
É no contexto das organizações qualificantes, que se constroem as aprendizagens nas
situações de trabalho, que apelam a novas formas de formação — nomeadamente aos
processos da formação experiencial, o que implica uma redefinição do papel tradicional
dos actores da formação.
A situação de trabalho, pela sua complexidade, pela mobilização de competências
múltiplas que requer, comporta um potencial formativo mais ou menos importante. Mas,
sobretudo, a aprendizagem realizada na situação de trabalho supõe interacção de uma
pessoa ou de um colectivo com estas situações. Esta interacção denomina-se
experiência (Courtois, 1992; Dutrénit 1997; Petrilli 2001).
Contudo, nem todas as situações formativas resultam em experiências de aprendizagem,
daí decorre a necessidade de valorizar a intencionalidade e o sentido dos actores
implicados no processo. O facto de as empresas se servirem da formação em situação de
trabalho para a construção das competências, em função das mudanças desejadas e numa
lógica adequacionista, é um risco a evitar, na medida em que se negligencia o papel da
construção de sentido e intencionalidade dos actores neste processo (Courtois, 1992).
Valorizando os processos de formação evidenciamos a importância de “partenariado
efectivo” que deve ser acompanhado de uma mediação mais social do que pedagógica.
É fundamental fazer investimentos em espaços e tempos que não são reconhecidos
institucionalmente como formativos, uma vez que, a aprendizagem não depende apenas
da formação instituída. Mas deve fazer-se articular e coexistir espaços formativos formais
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com espaços formativos informais no sentido de dar resposta às novas questões que se
colocam ao exercício profissional.
Numa época onde a formação contínua adquiriu a amplitude actual, é preciso que a
formação instituída procure articular-se com a formação experiencial. Isto implica, em
particular, que o lugar da experiência do adulto na sua formação seja reconhecido. Com
efeito, todo o adulto confronta o saber constituído que lhe é transmitido com o que ele viveu
ou vive. Esta coerência pode existir uma reestruturação das suas experiências passadas.
Ele não pode fazê-lo em abstracção. Pode concluir-se que a eficácia da formação instituída
depende, em grande parte, da sua atitude em ajudar o adulto a construir a sua própria
experiência. O que pressupõe que ela seja reconhecida, Bonvalot (1991).
O processo da relação trabalho/aprendizagem demonstra a forma como a organização, na
sua globalidade, se movimenta numa espiral ascendente, onde a inovação nos métodos e
práticas de trabalho criam novas oportunidades de aprendizagem, as quais geram novas
competências que por sua vez alteram o modo como o trabalho é efectuado (Stahl, Barry,
Pierre. 1993).
Fica claro que, compreender o trabalho beneficia a aprendizagem, leva a um
aperfeiçoamento das competências individuais, mas também, a uma inovação no modo
como o trabalho é realizado.
No processo de mudança numa empresa em organização qualificante, primeiro alteramse as acções, depois as convicções estratégicas e, finalmente os valores-chave e
pretensões da organização. (Stahl, Barry, Pierre, 1993)
Torna-se, por isso, importante transformar a empresa em organismo vivo, que facilmente
se adapte às exigências dos utentes, sendo apenas possível se no seu interior se cultive
uma atitude de permanente melhoria e capacidade de mobilização do conjunto de todos
os intervenientes. Neste sentido, as pessoas sentir-se-ão implicadas na própria empresa
porque participam, porque são ouvidas e porque partilham os resultados que com o seu
contributo pessoal ajudam a atingir.
É de facto, através de um conjunto de processos, como crescimento, mudança, evolução,
desenvolvimento, aprendizagem, que num mundo em mudança, a pessoa consegue dar
respostas mais adaptadas e eficazes às solicitações e desafios que se lhe colocam,
tornando possível, a realização duma individualidade intransferível.
O hospital é dos tipos de organização que mais influência social tem porque actualmente
a maioria das pessoas utilizam os seus serviços durante alguns períodos da sua vida;
outros porque aí trabalham. O hospital pertence ao grupo de organizações de serviços ou
assistenciais, lugar que deve beneficiar primeiramente os pacientes. Mas também pode
considerar-se como uma organização governamental ou de utilidade pública, que
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satisfaça o interesse da sociedade em geral tendo como objectivo principal a manutenção
da saúde.
As organizações podem diferenciar-se entre outras coisas pelos seus objectivos. Os
objectivos principais dos hospitais são os cuidados de saúde ao doente e a investigação.
Constitui matéria-prima dos hospitais, as pessoas. O trabalho é realizado de pessoa para
pessoa, em que o doente é, simultaneamente hospede, cliente e produto do hospital.
Todas as actividades se realizam num meio físico muito particular que determina grande
parte dos comportamentos que nele se manifestam.
Na vertente das aprendizagens formalizadas encontramos os cursos, as acções de
formação, os estágios e outras situações afins. Na vertente das aprendizagens
informais estão todas as situações cuja finalidade não concorre explicitamente para a
formação dos indivíduos, mas que tem um carácter formativo implícito, pela via do
chamado currículo oculto.
Mas para que a formação seja efectiva e resulte na operacionalização de novas
competências aos desafios que se colocam em constante mudança, é importante que
haja um clima cooperativo entre as instituições da prática e as instituições de ensino. Há
que manter uma dialéctica entre a teoria e a prática, pois “uma teoria sem prática forma
pessoas estéreis e incomodas para os práticos. Uma prática sem teoria forma biscateiros
que, muito a custo, podem progredir” Damas e ketele (1985:92)
Apesar das décadas que já se passaram, parece-nos fruto da análise das observações
das práticas, ainda de algum modo adequado a análise sócio-antropológica feita por
Colliére (1989). Ainda persiste no contexto das práticas reminiscências do pesado tributo
do percurso de enfermagem, isto é, uma profissão marcadamente feminina perpetuandose nas organizações as expectativas ligadas a estereótipos de género, pelo que se pauta
pela relevância ao saber executar.
A dialéctica que deve existir, entre as instituições de saúde e as instituições de ensino,
torna-se crucial para o desenvolvimento clínico da prática de cuidados, pois, de uma
outra forma haverá o risco de que “os cuidados de enfermagem sejam objecto de um
discurso intelectual desenraizado, ou que constituam objecto de pesquisa, cujos
resultados não sejam transponíveis e utilizáveis na prática corrente de cuidados”
(Colliere, 1989: 201). Ainda, segundo esta mesma autora é à prática profissional que
pertence conferir sentido a toda a formação, mobilizando-a através de situações do
quotidiano, tornando acessível a compreensão dos fenómenos implicados no processo
saúde-doença.
É nesta aproximação dos profissionais de enfermagem do ensino e os profissionais de
enfermagem da prática de cuidados, que se potenciará o desenvolvimento profissional,
tornando “as pessoas capazes de utilizar e difundir, no âmbito da sua prática de
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cuidados, a variedade de conhecimentos indispensáveis aos cuidados de enfermagem
que respondem às necessidades das pessoas, sabendo apreender e ter em conta
dimensões sociais, económicas e institucionais” (Colliére, 1989: 202).
À medida que nasce a convicção de que a organização tende a promover esforços para
enfrentar novas realidades, os responsáveis começam a perceber a necessidade de adaptar
uma nova postura, criar uma nova filosofia da organização, orientada para um maior grau de
flexibilidade e motivação predispondo-se para uma constante adaptação.
A organização qualificante é um modelo que implica desenvolvimento e qualificação dos
recursos humanos, na qual todos os profissionais tomam parte nas experiências diárias de
aprendizagem, recorrendo a metodologias diferentes de formação, implicando assim
necessidades de novas estratégias no seio de uma organização, quer no âmbito da autoaprendizagem, na criação de novos papeis para os formadores, na implementação de uma
melhor comunicação quer interna quer externa, quer ainda, na criação de novos projectos
ajustados essencialmente ao processo de implicação dos profissionais em relação aos
objectivos da instituição, através da criatividade, da motivação e da inovação.
Nesta continuidade, um aspecto importante, é apostar no desenvolvimento pessoal de cada
um, maximizando a formação e o treino dos profissionais envolvidos, numa lógica paritária
entre grupos profissionais envolvidos condição estruturante para o desenvolvimento de um
verdadeiro trabalho de equipe. Esta é uma condição essencial para que as instituições se
tornem instituições qualificantes. Nesta perspectiva, é de salientar a importância da formação
para todos os profissionais, e a melhoria das redes de comunicação inter-profissionais de
modo a conjugarem esforços com vista à optimização dos cuidados. A formação é, assim,
uma estratégia de valor incalculável para se obter resultados de qualidade no âmbito das
organizações relacionadas com a saúde.
Os profissionais deverão aplicar na prática, no seu local de trabalho, os conhecimentos
que adquirirem ao longo de vários processos de formação, desenvolvidos dentro da
própria instituição ou fora dela, em contextos formais ou informais de formação.
Providenciamos a prática e o treino e procuramos que sejam capazes de transferir as
suas aquisições para o local de trabalho para ver como as coisas correm (Pereira &
Almeida, 1990).
Na vertente das aprendizagens formalizadas encontramos as acções de formação, os
estágios e outras situações afins. Na vertente das aprendizagens informais estão todas
as situações cuja finalidade não concorre explicitamente para a formação dos indivíduos
mas que tem um carácter formativo implícito, pela via do chamado currículo oculto.
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Breve Síntese
Neste capítulo, pretendemos sistematizar a informação referente à qualidade em saúde.
Esta é uma problemática complexa com especificidades inerentes à singularidade
envolvente aos problemas de saúde/ doença. Se por um lado, a relevância da qualidade
em saúde deve ter como linha norteadora a eficiência e eficácia dos serviços prestados,
potenciando os tão aclamados “ganhos em saúde” na óptica dos utilizadores, também, a
sua significância emerge, decorrentes das questões económicas, que lhes estão
associadas. Efectivamente, hoje, é exigido que se encontre o equilíbrio entre o custobenefício, dado a cada vez mais referida insustentabilidade económica dos serviços de
saúde. É neste contexto, que a implementação de projectos potenciadores da qualidade
de serviços é complexa, assim como, a sua monitorização objectiva e precisa. No
entanto, na nossa perspectiva, a qualidade tem que ser vista de uma forma dinâmica, em
que há várias entradas e saídas no sistema organizacional. Assim, a qualidade assenta
na estrutura, processo e resultados gerando uma teia complexa entre estes três factores.
No entanto, há que reforçar que neste “entrelaçado estrutural” das organizações da
saúde, o papel da formação assume uma mais-valia como qualificante dessa mesma
qualidade. Logo as organizações de saúde têm que se assumir como sistemas
dinâmicos, receptores e geradores de percursos formativos numa lógica de “vasos
comunicantes”. Assim, a prática de cuidados em saúde tem que ter sustentabilidade
tendo em conta a teoria mais recente, mas esta, por sua vez, deve ser desenvolvida
partindo da própria prática para que se assim gere efectivamente a melhoria da qualidade
em saúde.
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Como se referiu no capítulo anterior, a qualidade em saúde tem vindo a tornar-se um
resultado necessário no contexto da prática de cuidados. Apesar de muitas vezes, o
trabalho desenvolvido pela equipa de enfermagem não ter por vezes grande visibilidade
(Swan Lang & McGinley, 2004), paradoxalmente estes autores e outros (Brooten,
Youngblut, Kucher, & Bobo, 2004; Gallagher, 2005; McNeaL & Walker, 2006),
demonstram o efectivo contributo da prática de enfermagem na qualidade de cuidados,
reforçando uma diferenciação no contexto da prática especializada em enfermagem.
Aliás, o estudo de Dellasega & Zerbe, (2000), em que é feita uma comparação dos
resultados dos cuidados prestados por enfermeiros generalistas e especialistas, conclui a
maior eficácia por parte destes últimos. De facto, o estudo reporta-se aos cuidados
prestados a idosos após alta clínica, e verifica-se que aqueles que são seguidos por
enfermeiros especialistas, no que se refere aos doentes, há menor recurso ao serviço de
urgência e menor número de readmissões ao hospital, e no que se refere à orientação
dada aos cuidadores, estes revelam um menor absentismo ao trabalho. Há aqui uma
relação directa entre a eficácia dos cuidados, o bem-estar das pessoas e famílias, e a
formação dos enfermeiros que por sua vez se repercute em menores custos económicos.
A formação surge como um veículo para os profissionais de enfermagem manterem a
adequação de conhecimentos e competências para responder às mudanças dinâmicas,
continuas no contexto das práticas em saúde (Levett-Jones, 2005).
O contínuo desenvolvimento dos saberes, capacidades, significações e comportamentos,
embora não operacionalizado com práticas institucionais foi sempre uma preocupação
desde os primórdios da humanidade (Ferreira 1994). Efectivamente, a curiosidade
epistemofílica, característica do ser humano, tem sido o motor impulsionador do
desenvolvimento dos saberes ao longo do tempo. A resposta à inquietação humana face
às interrogações que emergiam, foi evoluindo de acordo com o desenvolvimento da
capacidade cognitiva do Homem, que se complexificou à medida que foi progredindo
para elevados níveis de abstracção do saber. Assim, durante vários séculos a sabedoria
e cultura foram sendo transmitidos basicamente em pressupostos da oralidade, mas que
assumiram igualmente efeitos potencializadores da evolução de geração em geração.
O percurso do processo de formação foi progredindo de acordo com a evolução social e
histórica, tornando-se uma prática institucionalizada e de acesso a todas as classes
sociais só nos finais do séc. XIX e princípios do séc. XX nalguns países ocidentais.
O início da crise económica dos anos 70/80 provocou nas empresas e organizações
transformações económicas, tecnológicas e organizacionais muito importantes que
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conduziram uma mudança total nas condições de produção e na mobilização de
identidades sócio-profissionais e por conseguinte nas formas de formação.
Durante a década de setenta o perfil de formação tinha dois objectivos fundamentais:
•

Desenvolver capacidades profissionais no campo de trabalho;

•

Integrar estratégias de mudança tecnológica, organizacionais e gestão de
recursos humanos (Petitat, 1992).

Foram então desenvolvidas algumas diligências, no sentido de adaptar a formação às
necessidades das empresas, criando nos indivíduos novas competências e novas
atitudes de modo a fazerem face às alterações laborais.
A formação é perspectivada como uma via privilegiada para ajudar o pessoal das
empresas a tornar-se actor da mudança, mudança esta que deverá ter sempre uma
perspectiva de futuridade, sobre a resolução de problemas técnicos, comerciais e sociais
que não se conhecem ainda.
A formação escolarizada é conjugada com a interacção da autoformação e com a
heteroformação constituindo um processo permanente mas, dialéctico, na mesma medida
de alternância dia/noite que rima socialmente e simbolicamente no decurso da vida
(Barbier, 1985; Levett-Jones, 2005).
A este florescimento de práticas institucionais novas, correspondem novos modos de
formação que rompem com o modelo tradicional de formação colectiva educação de massas,
sob a bandeira das formações individualizadas que alguns autores (Gallagher, 2005; LevettJones, 2005) chamam de formação diferenciada, formação programada, autoformação
assistida,

autoformação

definida,

formação

pós-graduada

ou

especializada,

autodeterminação dos objectivos pelo aprendiz com o conselho fornecido pelo formador.
Estas novas ideologias das práticas formativas levam-nos a questionar, tal como nos
refere (Levett-Jones, 2005) e no contexto específico da formação em enfermagem:
poder-se-á afirmar que a formação será uma necessidade, ou uma obrigação?!
Porém, este autor diz que os constrangimentos económicos têm levado a um menor
investimento

nestes

processos

de

formação

contínua,

o

que

poderá

ser

contraproducente quer a curto como a longo prazo. Contudo, a aprendizagem não é
uma actividade que possa ser desenvolvida sem custos quer para o indivíduo quer
para a sociedade (Tennant & Field, 2004).
Todavia, há que evidenciar que a formação, ou melhor, a qualidade da formação resulta
num melhor conhecimento e competências, mas também, está associada à satisfação
profissional, à estabilidade das equipas e à qualidade de cuidados prestados aos
doentes.
Neste capítulo, iremos proceder a uma análise conceptual da qualidade em enfermagem,
numa interface entre a evolução sócio-económica e cultural, que redefinem novos
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desafios no âmbito das necessidades em saúde, e a evolução da formação em
enfermagem em geral, e em enfermagem de reabilitação em particular, de modo a
aprofundar a sustentabilidade do objecto em estudo. Nesta prossecução procederemos
ainda a uma análise do desenvolvimento da competências que se rejogam como um
produto das práticas e da formação, numa dialéctica dinâmica da apropriação de saberes
para uma prática de qualidade.
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2 - A ENFERMAGEM E A QUALIDADE

A enfermagem desde os seus primórdios de algum modo foi norteada pelo paradigma da
qualidade. Na sua génese poderemos referir que a qualidade se restringia a um aspecto
caritativo, com o objectivo de cuidar daqueles que por circunstâncias várias não o
poderiam fazer, inserindo-se aqui prioritariamente razões mais de ordem social, onde se
incluíam os indigentes, os pobres, os rejeitados pela sociedade.
Mas as mudanças sócio-culturais e económicas vieram redefinir o quadro de
necessidades a que os profissionais de saúde têm que dar resposta. Assim, houve uma
teia complexa de desenvolvimentos que se repercutiu quer nas práticas de cuidados,
como inerentes adequações curriculares, na senda da reestruturação de padrões de
qualidade que se foram amplificando ao longo dos tempos.
Neste âmbito da prossecução da qualidade existe um marco histórico na formação em
enfermagem: a mudança do modelo de enfermeiro para os anos 87/90 cuja mudança
assenta numa visão globalizante do ser humano. Estas formas de conceptualizar a
enfermagem tem-nos sido propostas por várias teóricas (George, 2000), como
indicadores importantes para a mudança, ou seja estarmos em enfermagem de uma
forma autónoma, criarmos e traçarmos o nosso próprio caminho, e como diz o poeta
«não há caminho faz-se caminho andando». Neste sentido, o sujeito em formação é tido
como capaz de determinar as mudanças que deseja realizar, construindo o seu próprio
conhecimento, porque é capaz de ultrapassar o nível estritamente técnico do saber,
reconhecendo a transcendência da formação, isto é, mostrando capacidade para superar
os contextos imediatos do saber fazer. Dispõe de leituras múltiplas sobre as técnicas e
processos a utilizar na prática profissional, reconhecendo virtualidades e negativismos,
sabendo escolher com oportunidade, não se confinando a processos únicos aplicados
por mera rotina.
A mudança desta orientação tem sido lenta, pois como refere Bayés (1994) limitar os
objectivos de saúde ou doença para conseguir um bom funcionamento mecânico do
nosso organismo constitui um erro cartesiano do qual infelizmente estamos a sair de uma
forma lenta.
A doença surge como uma situação não normativa em determinado momento da vida, e
cujo significado é “o resultado de factores biológicos, psicológicos e sociais, e que por
isso é necessário ter em conta estes três tipos de factores ao considerar as causas da
doença e seu tratamento” (Llor, et al, 1995:209).
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Hoje mais que nunca há que significar os diferentes sentidos do vocábulo “doença” que
tão bem diferenciados são na língua inglesa, mas não encontram significado literal na
língua portuguesa. Assim são utilizados três termos – disease, illness, sickness – que
poderão significar em português como, ter uma doença, sentir-se doente e comportar-se
como doente. Ter uma doença – disease – pode ser perspectivada na vertente biológica,
como alteração da estrutura orgânica (Ribeiro, 2005). Pelo contrário, sentir-se doente –
illness – é um acontecimento humano, porque a vivência de mal-estar quer psíquico quer
físico, não é transferível para outros (Llor, Abad, Garcia & Nieto, 1995). Isto é, ninguém
poderá sentir o que o outro sente, sofrer o que o outro sofre.
A complexidade destes sentidos leva à probabilidade de uma pessoa ter uma doença
sem que se sinta doente, como por exemplo, níveis moderados de hipertensão, colesterol
elevado, ou determinadas neoplasias que se mantêm assintomáticas por períodos mais
ou menos longos. Por outro lado, um indivíduo pode ter uma doença crónica, que lhe
pode determinar algumas limitações, mas ter uma vida adaptativa saudável, isto é,
conseguir realizar as suas aspirações e satisfazer as suas necessidades, lidando
adequadamente com as solicitações do meio, e as imposições inerentes à doença. Um
exemplo paradigmático desta evidência está em muitos portadores de deficiência física,
que conseguiram um processo de adaptação à sua incapacidade,
Há múltiplas variáveis inerentes ao processo adaptativo a uma doença, como as
decorrentes da realidade psicológica e social do doente, que é muito mais do que um
organismo biologicamente afectado. A forma como é ajudado a gerir o processo de
doença é extremamente importante para a sua adaptação, quer à doença quer ás
limitações consequente da mesma. Muitas vezes torna-se necessário trabalhar o
sentimento de perca de identidade, como acontece em determinadas situações em que a
área da reabilitação intervém, pois há alterações de papéis, de auto-imagem, autoestima. Isto implica uma readaptação, que é individual mas depende também do suporte
social, pois a pessoa faz parte de um grupo familiar e social.
A doença repercute-se também no sistema familiar, pelo que é necessário trabalhar neste
as capacidades de adaptação, para que assumam um papel efectivo de apoio social.
Indiscutivelmente o apoio e a forma como o doente é cuidado, pela equipa de saúde, não
deixa

de

ser

relevante.

Neste

sentido,

urge

mudar

uma

relação

de

cariz

predominantemente autoritário, paternalista do profissional de saúde, que assenta numa
ética de beneficência, para uma relação que fomenta a participação conjunta, assente
numa ética de autonomia, em que o doente passa de passivo para activo no seu
processo de doença. Isto implica que se desenvolvam interacções baseadas num
processo de relação de ajuda. De facto, “há que insistir na insuficiência da relação
tradicional entre profissional e doente e na necessidade de caminhar para outro modelo
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que corrija a assimetria e propicie uma maior participação do doente” (Llor, 1995:226),
pois ainda hoje o relacionamento desenvolve-se numa cadeia sequencial do poder do
mais “forte” sobre o mais “fraco” (Gaspar, 1997).
A preocupação com as necessidades psicológicas, não deve ser da exclusiva
responsabilidade do médico ou do psicólogo, mas sim de toda a equipa. “Deve
realçar-se a importância do profissional de enfermagem, principal responsável pelos
cuidados gerais aos doentes, e que têm com eles um grau de relação muito maior que
qualquer outro profissional de saúde” (Llor et al, 1995:233). Segundo estes mesmos
autores a actuação dos profissionais de enfermagem em relação ao atendimento
psicológico, proporcionando informação, apoio emocional e estímulo à iniciativa do
doente face à sua situação, deve realizar-se mediante a coordenação das actuações
de toda a equipa, obtida através da realização de reuniões de trabalho dirigidas à
análise destes aspectos em cada um dos doentes.
Só através de uma conjugação de esforços no plano individual, de equipa e de
instituição, se poderá conseguir uma maior eficácia na intervenção nos contextos de
saúde, dirigida à globalidade do ser humano, promovendo nestes, mecanismos de
adaptação a estilos de vida saudáveis e/ ou situações não normativas como a doença, e
consequente adesão ao regime terapêutico.
A complexidade crescente e multidisciplinaridade dos problemas de saúde, no final do
século XX fundamentalmente nos países ditos desenvolvidos, fundamentam a
necessidade de uma maior colaboração interprofissional, pois nenhum grupo profissional
pode ousar resolver esses mesmos problemas isoladamente. Urge assim redimensionar
as equipas e organizações de saúde, para se “dar respostas e encaminhar, se o
quiserem fazer adequadamente, em consciência e na observância dos direitos da vida
humana” (Gaspar, 1997:478). As equipas de saúde têm implícito o desenvolvimento de
trabalho de equipa numa perspectiva interdisciplinar, isto é, em que cada grupo
profissional “assume funções de complementaridade, permitindo que o utente seja
objecto de cuidados globais e integrados” (Gaspar, 1997:470).
Ainda para o mesmo autor, (1997: 467) “o funcionamento das equipas de saúde exibe um
conjunto de problemas que decorre da centralização do poder e na persistência de
estruturas organizacionais rígidas e hierarquizadas, e que podem ser sistematizados da
seguinte forma: funcionamento desarticulado entre os vários grupos de profissionais
dentro da equipa; não estabelecimento de objectivos comuns /objectivos traçados
unilateralmente; centralização da informação dentro dos vários grupos/ lacunas à partilha
de informação intergrupos; desconhecimento das competências dos outros membros da
equipa;

centralização

das

tomadas

de

decisão;

comunicação

tendencialmente

descendente; diminuição da qualidade no atendimento do utente”.
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A existência de uma equipa multidisciplinar vem consignada na Lei de bases da Saúde
(Lei nº 48/90 de 24 de Agosto) assim como constitui indicação das organizações de
saúde como a OMS nomeadamente na definição das metas de “saúde para todos no ano
2000 (Gaspar, 1997), No entanto, a operacionalização desta prática tem sido entravada
por questões organizacionais. Sendo difícil definir o que se entende por organização
optamos pela descrita por (Llor, 1995:275) “são formações sociais complexas e plurais
compostas por indivíduos e grupos, com limites relativamente fixos e identificáveis, que
constituem um sistema de papéis, coordenado mediante um sistema de autoridade e de
comunicação, e articulado por um sistema de significados compartilhados (que incluem
interpretações da realidade, normas e valores) em ordem à integração do sistema e a
consecução de objectivos e finalidades”.
Inerente a tudo isto está a cultura organizacional, que se vai reflectir no comportamento
das pessoas em todos os níveis de organização, tendo em conta que a “razão
fundamental da existência das organizações é a consecução de objectivos que só podem
obter-se mediante acção concertada das pessoas” (Llor et al, 1995:271).
Toda a organização tem uma cultura subjacente, que se fundamenta num conjunto de
normas, crenças, valores e formas de pensar que caracterizam o comportamento de
todas as pessoas. E é essa cultura organizacional que determina “diferenças de estatuto,
de corpo de conhecimento, de identidade profissional e muitas vezes de abordagem
relativamente aos problemas dos utentes, sugerindo, com frequência respostas diversas”
(Gaspar, 1997:471), o que pode potencializar o desenvolvimento de conflitos implícitos ou
explícitos que se irá repercutir na funcionalidade da instituição. “Os conflitos no seio das
equipas necessitam ser geridos eficazmente pela utilização de estratégias de
frontalização, assertividade e negociação, em oposição à abordagem clássica de
evitação” (Gaspar, 1997:472). Isto só será efectivamente possível quando se conseguir
trabalhar em equipa em situação de paridade, isto é, sem que se rejoguem situações de
posse de poder, ou de subserviência de um grupo profissional perante outros.
No contexto da prática de enfermagem, marcada profundamente por uma herança
religiosa e pelo modelo biomédico, torna-se difícil afirmar a nossa identidade profissional
e decorrente autonomia, embora desenvolvamos intervenções complementares, pois
como já afirmamos anteriormente nenhum grupo profissional deve ter a veleidade de
actuar isoladamente.
Neste sentido, há que demonstrar “que os cuidados de enfermagem são a expressão e o
cumprimento de um serviço indispensável em certas circunstâncias de vida das pessoas,
serviço esse que não é coberto por outros grupos de profissionais” (Collière, 1989:284).
Esta afirmação profissional passa efectivamente pelo campo de intervenção na prática,
pois é na prática que se demonstram as efectivas competências. De facto, ser
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competente transcende a mera acumulação de conhecimentos científicos e técnicos, pois
“o campo de competências de enfermagem, isto é, o domínio dos cuidados de
enfermagem, situa-se, verdadeiramente na encruzilhada de um tríptico que tem como
ponto de impacto o que diz respeito à pessoa, o que diz respeito à sua limitação ou à sua
doença, o que diz respeito aos que o cercam e ao seu meio” (Collière, 1989:287), o que
traduz que a “saúde é um conjunto das forças físicas, afectivas, psíquicas, sociais que
podem ser activadas para compensar a doença, ultrapassá-la ou fazer-lhe frente”
(ibidem, p.288/289).
Poderemos pois referir como Amaral (1999) que a resposta cabal aos problemas de
saúde tem que se inserir num contexto de qualidade, pelo que a implementação de
sistemas de qualidade, tem sido uma preocupação, quer por instâncias internacionais
como a Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros, quer
por organizações nacionais como o Conselho Nacional da Qualidade e o Instituto da
Qualidade em Saúde. Efectivamente, criar sistemas de qualidade em saúde torna-se uma
acção prioritária. Neste sentido, as associações profissionais da área da saúde têm um
papel fundamental na definição dos padrões de qualidade em cada domínio específico
característico dos mandatos sociais de cada uma das profissões envolvidas. É nesta
vertente que o Conselho de Enfermagem (CE) da OE desenvolve esforços tendentes à
definição estratégica de um caminho que vise a melhoria contínua da qualidade do
exercício profissional dos enfermeiros. Daqui deduz-se o papel importante da definição,
pelos enfermeiros que exercem a sua actividade em Portugal, de padrões de qualidade
dos cuidados de enfermagem. É evidente que a qualidade em saúde não advém apenas
pelo exercício profissional dos enfermeiros, mas também o exercício profissional dos
enfermeiros não pode ser negligenciado, ou deixado invisível, nos esforços para obter
qualidade em saúde. A qualidade em saúde é uma tarefa multiprofissional num contexto
de aplicação local.
O conceito de qualidade está relacionado com a humanização no atendimento ao cliente
na satisfação das suas necessidades, pelo que a de qualidade do trabalho em saúde está
relacionada com a competência técnica e também com a capacidade de interacção com
o cliente. Neste sentido o utilizador de cuidados deve ser ouvido, compreendido,
acolhido, considerado e respeitado pelos profissionais de saúde. Nesta perspectiva, o
indivíduo deve ser considerado como ser humano e não objecto da prática de cuidados
onde ele também é participante no seu processo de cuidados
Na enfermagem sempre existiu um controle informal da qualidade da assistência,
manifestada pela preocupação que os enfermeiros têm em seguir à risca os
procedimentos, acreditando que assim garantiam os resultados desejados. Este aspecto
é corroborado por Cianciarullo (1997) que refere a partir da organização das actividades
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de enfermagem, sob a denominação de processo de enfermagem, os enfermeiros
desenvolvem um sistema formal que fundamenta a avaliação da qualidade dessas
acções e, portanto, a avaliação constituiu-se num processo técnico e político, auxiliado
por diversas áreas do conhecimento.
Um dos autores importantes que contribuiu para o controle da qualidade foi segundo
Tronchin, Melleiro e Takahashi (2005), sendo que para este a administração da qualidade
compreende três processos: planeamento, controle e melhoria da qualidade conhecida
pela trilogia de Juran.
Neste sentido, o processo de avaliação das acções de enfermagem tornou-se
imprescindível para uma melhor monitorização dos resultados e planear as alterações
necessárias de forma a atingir o melhor nível de qualidade (Cadah 2000).
A identificação dos problemas do utente, a prescrição das intervenções de enfermagem
face aos problemas identificados, o rigor técnico científico na implementação das
intervenções de enfermagem e da avaliação dessas mesmas intervenções, em suma a
utilização de metodologias da organização de cuidados de enfermagem promotora da
qualidade, carece de uma implementação de sistemas de qualidade. Sem o qual a
percepção individual de uma situação do quotidiano de enfermagem possa ser validada
ou avaliada da mesma forma por vários enfermeiros. No processo de documentação de
uma situação de cuidados poderão evidenciar-se terminologias distintas. Assim, os
registos expressos podem não evidenciar os processos de tomada de decisão e os
resultados da prática, dificultando também a compreensão dos focos de atenção
considerados nas concepções dos cuidados. Estes constrangimentos reflectem-se no
desenvolvimento da investigação em enfermagem, privando o aumento do seu corpo de
conhecimentos, para além de não proporcionar informações concretas, que poderiam ter
implicações na política organizacional da saúde, em particular em enfermagem
(Goossen, 2000; Johnson, Maas & Moorhead, 2005; ICN/CIPE®, 2005).
A inexistência de uma linguagem comum entre os enfermeiros pode dificultar a
comunicação entre si, com os outros profissionais de saúde e com os utilizadores dos
cuidados, representando um impacto negativo na continuidade dos cuidados. Ao inverso,
a existência de um sistema unificador de termos, como de uma classificação, estabelece
uma linguagem comum (oral e escrita), permite identificar o foco de enfermagem,
proporcionando uma estrutura referencial, e possibilita a comparação de dados entre
diversas populações e diferentes contextos clínicos, zona geográfica e tempo (Carpenito,
1997; ICN/CIPE®, 2005).
Para colmatar esta dificuldade e definir melhor as áreas de prestação de cuidados de
enfermagem surgiram taxonomias, que se constituíram guias orientadores da prática
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contribuindo para o desenvolvimento da profissão uniformizando a linguagem profissional
entre os diferentes elementos.
No início da década de 70 do século XX, ocorreu o primeiro encontro do National Group
for the Classification of Nursing Diagnosis, com o intuito de desenvolver, rever e agrupar
diagnósticos baseados na experiência e especialidade de cada enfermeiro.
Os grupos de trabalho, nas conferências seguintes, demonstraram interesse pela
construção de uma terminologia padronizada em enfermagem. Na quinta conferência, o
grupo foi designado North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) e na
sétima, foi aceite a Taxonomia I (monoaxial), que incluiu nove padrões de respostas
humanas. Porém, esta estrutura taxonómica dificultava a classificação de novos
diagnósticos por esta razão em 2001, foi publicada a Taxonomia II, com 13 domínios, 106
classes, 155 diagnósticos e 7 eixos (Braga & Cruz, 2003), com uma estrutura multiaxial,
mais flexível à inclusão de novos diagnósticos. O diagnóstico de enfermagem “descreve
um tipo específico de problema ou de resposta que a enfermeira identifica” (Carpenito,
1997:29), possibilitando proximidade com o cliente, para conhecer melhor as suas
respostas físicas e emocionais (Braga & Cruz, 2003).
Com o desenvolvimento da taxonomia pretende-se melhorar todos os aspectos da prática
de enfermagem, desde a valorização profissional à qualidade de documentação,
passando pela contribuição para a saúde global (Carpenito, 1997).
A NANDA, em colaboração com o Centro de Classificação de Enfermagem da
Universidade de Iowa, Estados Unidos da América, desenvolveu uma sinergia entre três
taxonomias para a prática de enfermagem. Este método possibilita a colocação dos
diagnósticos da NANDA numa estrutura organizativa, que inclui intervenções com a
Nursing Interventions Classification (NIC), e resultados com a Nursing Sensitive
Outcomes Classification (NOC), criando assim um sistema abrangente capaz de
documentar cuidados de enfermagem, condição necessária e indispensável ao exercício
profissional de qualidade.
A pesquisa para o desenvolvimento de uma linguagem classificada da NIC teve início em
1987, na Universidade de Iowa, com a formação de uma equipa liderada por Joanne
McCloskey e Gloria Bulecheck (McCloskey & Bulecheck, (2004). Esta classificação surgiu
devido à necessidade de se criar uma terminologia unificadora das intervenções de
enfermagem, uma vez que os diagnósticos se encontravam em construção.
As intervenções expressam o comportamento do enfermeiro e a forma como ajudam a
pessoa atingir o resultado desejado e, não os comportamentos da pessoa, como ocorre
nos diagnósticos de enfermagem (Johnson, Maas & Moorhead, 2005). As intervenções
“... são conceitos implementados por um conjunto de actividades de enfermagem
(acções) voltadas à solução dos problemas reais ou potenciais de cuidado de saúde do
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paciente” (McCloskey

&

Bulecheck,

2004:57).

Estas

intervenções

podem

ser

independentes, colaborativas ou de atendimento directo ou indirecto, sendo agrupadas
em 30 classes e 7 domínios.
Durante a Guerra da Criméia, Florence Nightingale deu início à avaliação dos
cuidados através dos resultados que decorriam das intervenções (Johnson, Maas &
Moorhead, 2004). Todavia, existiu um interregno até a década de 60, no
desenvolvimento da avaliação de resultados sensíveis à prática de enfermagem.
Nesse período, foram realizados alguns trabalhos nessa área. Em 1991, uma equipa
de pesquisa da Universidade de Iowa, liderada por Marion Johnson e Meridean Maas,
desenvolveu uma classificação dos resultados dos doentes (NOC), podendo ser
utilizada para avaliar os resultados das intervenções de enfermagem (Johnson, Maas
& Moorhead, (2004). As investigadoras definiram os resultados sensíveis aos
cuidados de enfermagem, isto é, estudaram quais as intervenções de enfermagem
que mais influenciam os resultados em cada doente, família ou grupo de doentes
(Johnson, Maas & Moorhead, 2005). O resultado é considerado “... um estado,
comportamento ou percepção variável do paciente ou do familiar cuidador que é
responsivo às intervenções de enfermagem e conceptualizado em níveis médios de
abstracção” (Johnson, Maas & Moorhead, 2004:24).
A NOC compreende resultados individuais, familiares e comunitários que são
influenciados

pelas

intervenções

de

enfermagem

independentes,

como

pelas

colaborativas (Johnson, Maas & Moorhead, 2005). Cada resultado possui uma definição,
uma lista de indicadores para avaliar o doente, uma escala de tipo Likert de 5 pontos para
avaliar o seu estado e uma lista pequena de referências que foram utilizadas no seu
desenvolvimento.
As escalas possibilitam medir o estado do resultado “em qualquer ponto de um continuum
que vai do mais negativo ao mais positivo, assim como a identificação de mudanças na
condição do paciente em diferentes momentos do tempo” (Johnson, Maas & Moorhead,
2005:17). Podem ser usadas para avaliar o progresso ou a sua ausência durante um
episódio de atendimento e em distintos ambientes (Johnson, Maas & Moorhead, 2005).
Em 2000, foi publicada a segunda edição da NOC, contendo 260 resultados, agrupados
em 29 classes e 7 domínios (Johnson, Maas & Moorhead, 2004).
Na reunião do Conselho Internacional de Enfermagem, em Seoul, 1989, as associações
de enfermagem do Canadá e dos Estados Unidos propuseram uma resolução, em que o
“ICN encorajasse o desenvolvimento de sistemas de classificação para o cuidado de
enfermagem,

sistemas

de

controle

de

informações

sobre

enfermagem,

que

proporcionassem instrumentos que as enfermeiras em todos os países pudessem usar
para descrever a enfermagem e as suas contribuições para a saúde” (Clark & Lang,
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1992:110). Foram constituídos grupos de trabalho, e em 1996 é apresentada a versão
alfa 2 da CIPE, constituída por dois eixos. Em 2002, é publicada a versão beta 2 da CIPE
e em 2005, a versão 1 da CIPE, constituída por um eixo.
A CIPE define o corpo de conhecimentos específicos em enfermagem, permitindo
planear intervenções baseadas em evidência num processo centrado na relação pessoal
e no conhecimento.
A ICN/CIPE®, versão beta 2, é uma classificação de fenómenos de enfermagem
(diagnósticos de enfermagem), de acções de enfermagem (intervenções) e de resultados
de enfermagem: é constituída pelo eixo da classificação dos fenómenos de enfermagem
e pelo eixo da classificação das acções de enfermagem. O primeiro eixo permite definir
os aspectos de saúde relevantes para a prática de enfermagem, pela formalização do
diagnóstico de enfermagem, sendo “a designação atribuída pela enfermeira à decisão
sobre um fenómeno que representa o foco das intervenções de enfermagem”
(ICN/CIPE®, 2002), através de 8 eixos. O segundo possibilita planear as intervenções de
enfermagem “em resposta ao diagnóstico com a finalidade de produzir um resultado de
enfermagem” (ICN/CIPE®, 2002), através de 8 eixos. Os resultados correspondem à
“medição ou condição de um diagnóstico de enfermagem a intervalos de tempo após
uma intervenção de enfermagem” (ICN/CIPE®, 2002), ou seja, sob a forma de mudança
efectuada no diagnóstico de enfermagem.
A versão 1 da ICN/CIPE® foi apresentada no Congresso do ICN em Taipei, 2005, com
uma estrutura multiaxial e hierárquica diferente nos sistemas de classificação. As
classificações dos fenómenos e das acções de enfermagem, da versão beta 2 da
ICN/CIPE®, são integradas numa única classificação de 7 eixos, corrigindo os problemas
de duplicação e ambiguidade dos termos (ICN/CIPE®, 2005). O Modelo de 7 eixos é
utilizado para elaborar os diagnósticos e intervenções de enfermagem e avaliação de
resultados. Esta classificação é compatível com o Modelo de Organização Internacional
de Normalização (ISO 18104), quanto à sua aplicabilidade para gerar expressões
compostas

e flexibilidade para representar a complexidade dos diagnósticos,

intervenções e os resultados de enfermagem (ICN/CIPE®, 2005).
A linguagem classificada ajuda no avanço do corpo de conhecimentos da enfermagem,
através da organização desse conhecimento. Permite igualmente reconhecer lacunas no
conhecimento que podem ser resolvidas por investigação específica, nessa área
(Carpenito, 1997; McCloskey & Bulecheck, 2004), o que possibilita aos enfermeiros
falarem sobre enfermagem, no que se refere a área de atenção das intervenções
realizadas sobre os processos de decisão relativa ao planeamento, assim como os
resultados, facilitando desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo.
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Quando os cuidados de enfermagem forem documentados (diagnósticos e intervenções
enfermagem e resultados) de forma sistemática, de acordo com uma linguagem
classificada no sistema de informação, saberemos quais as intervenções que dão melhor
resposta ao diagnóstico de enfermagem (McCloskey & Bulecheck, 2004).
“Uma vez criada a infra-estrutura e a estrutura básica do sistema de informação, é
legítimo esperar que possam ser obtidas vantagens para a continuidade de cuidados inter
institucionais através da partilha de informação em tempo real” (Silva, 2001:24).
Importa aqui reflectir em que medida a Enfermagem, sendo “...parte integrante do
sistema de cuidados de saúde...” (ICN, 1999:13), participa neste fluxo de informação
entre as bases de dados local e o Ministério da Saúde.
A 10 de Maio de 2005, na audiência com o Ministro da Saúde, a Ordem dos Enfermeiros,
como entidade reguladora da profissão, e tendo por tema de base Sistema de Informação
e Documentação de Enfermagem/Tomada de Decisão Política, entrega ao Ministro da
Saúde um documento escrito onde se lê: “Constituindo os enfermeiros o maior grupo
profissional da área da saúde, estes são, por conseguinte, os que mais decisões tomam
e actos praticam. Pela natureza e especificidade das suas funções – proximidade,
intimidade, tempo de contacto com os utentes, entre outros, os enfermeiros são os que
maior informação produzem, processam, utilizam e disponibilizam nos sistemas de
informação e documentação da saúde dos cidadãos. Não obstante, verifica-se que a
visibilidade dos cuidados de enfermagem nas estatísticas, nos indicadores e relatórios
oficiais de saúde é, de algum modo, incipiente, impossibilitando a descrição e a
verificação do impacte dos mesmos nos ganhos em saúde das populações”.
Clark, cit. por Silva (2001), argumenta que o valor da enfermagem não é mais auto
evidente, pelo que deve ser demonstrado aos que não tendo um entendimento que deriva
da prática têm poder para afectar ou determinar a natureza da enfermagem através de
processos políticos e alocação de recursos.
Em Portugal, as comunicações inter-instituições da saúde são asseguradas por uma rede
privada, designada por Rede de Informação da Saúde (RIS). A informação gerada a partir
dos utentes, nos Centros de Saúde e nos Hospitais, permite constituir as bases de dados
locais que são integradas respectivamente no Sistema de Informação para Unidades de
Saúde (SINUS) e no Sistema Integrado de Informação Hospitalar (SONHO) e a partir das
respectivas interfaces de comunicação, estes dados acedem para o Sistema de
Informação da Sub-Região. Deste modo, a base de dados, a nível distrital, da SubRegião é constituída pelo conjunto de outputs pré-definidos das Unidades de Saúde que
a integram. Através desta rede de informação e de uma relação ascendente na hierarquia
estrutural, desde os utentes até ao Ministério, a informação fluirá então das bases de
dados das Sub-Regiões para a Administração Regional de Saúde. Um conjunto de
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outputs pré-definidos, resumido a partir dos dados das bases de dados consolidados pelo
Departamento Central do Instituto de Gestão Informática e Financeira, dotará os serviços
ministeriais de informação considerado relevante para este organismo definir políticas de
saúde (Silva, 2001).
A informação que é partilhada por estas instituições leva à produção de indicadores que
permitem a monitorização da actividade clínica, permitindo o acesso eficaz aos cuidados
de saúde com garantia da qualidade.
Inerente a tudo isto, há que referir que a formação dos enfermeiros apresenta algumas
peculiaridades que a distinguem, ou pelo menos são mais acentuadas que em outras
áreas de formação: para além da formação teórica em sala de aula, a aprendizagem
desenvolve-se predominantemente em contextos reais de trabalho. É nesta área, que se
configuram o campo de competências, pois só se demonstra que se é competente
quando se consegue adequar o saber teórico, às multiplicidades de situações que se
confrontam na prática. Impõe-se, neste sentido, realçar a aprendizagem experiencial, na
qual se deverá ajudar o aluno /enfermeiro a construir uma postura crítica,
intervencionista, permanentemente reflexiva, inovadora, e adequada aos contextos reais
da prática. As disposições formativas que conduzem à transmissão e à mera aquisição
de conhecimentos não conferem ao enfermeiro competências e saberes que lhes
permitam actuar institucional e socialmente e gerar mudanças no desempenho dos seus
papéis e nos contextos de trabalho. Neste sentido, emerge a necessidade de “reduzir o
fosso entre os locais da prática profissional e os locais de reflexão, tornando-se os locais
de exercícios profissional em locais de acção-reflexão” (Colliére, 1989:202).
Neste contexto, “o ensino é muito mais que um simples processo de instrução ou de
transmissão de informações e conhecimentos formais, e a aprendizagem é mais que um
simples processo de escuta do professor, tentando absorver esses conhecimentos”
(Greaves, 1991:57). O processo de ensino aprendizagem terá que ser um processo de
construção de saberes de forma dinâmica, reflectida e crítica para que daí advenha uma
prática renovada. Isto implica uma intervenção estratégica de mudança, em que, quer as
escolas, quer as instituições de cuidados se empenhem conjuntamente.
Neste sentido, “aqueles que transmitem o conteúdo teórico se mantenham em
contacto com a realidade quotidiana” (Colliére, 1989:340), pois, centralizar-se os
saberes restritamente no campo teórico, corre-se o risco de produzir um
conhecimento desenraizado do campo real de trabalho, não contribuindo para a
melhoria da prática de cuidados.
A necessidade de cuidados especializados não se restringe ao ambiente hospitalar.
Actualmente tende-se a permanências cada vez mais curtas em termos de dias de
internamento, quer por factores económicos quer por razões da humanização de
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cuidados. O regresso a casa precoce transfere a necessidade de cuidados para o
contexto domiciliário. Se aliarmos a isto a prevalência das situações de cronicidade que
perpetuam a necessidade de cuidados ao longo da vida, pelo que os cuidados
especializados são uma mais-valia quer na prestação directa, quer na supervisão dos
mesmos quando os cuidados são assumidos pela pessoa ou outro cuidador informal
(Brooten, Youngblut, Kucher & Bobo, 2004).
Só assim ambas as instituições (escola/instituição de cuidados) poderão assumir o
estatuto de organizações qualificantes (Zarifian, 1992), de forma a fomentar a
aprendizagem não apenas do tipo repetitivo e reprodutivo de competências técnico
instrumentais, mas sim aprendizagens orientadas para a compreensão da singularidade
das situações, reconhecendo que a comunicação interprofissional, a partilha de
objectivos e a corresponsabilização são elementos para o sucesso, reelaborando os
objectivos da sua actividade profissional, e perspectivando o futuro.
O futuro constrói-se no presente, e o que a enfermagem será amanhã dependerá do que
hoje formos capazes de fazer, na construção de uma identidade profissional que se
projectará na qualidade de cuidados que prestamos.
2.1 - EVOLUÇÃO DO ENSINO DE ENFERMAGEM
Entendemos ser oportuno, na abordagem da problemática em estudo “O processo de
cuidados de enfermagem de reabilitação – um contributo para a satisfação do utente”,
debruçarmo-nos sobre a evolução do ensino de enfermagem em Portugal, tendo
subjacente que há sempre um contínuo ligando o passado e o futuro, e fazendo parte de
ambos concomitantemente.
“O ensino de enfermagem em Portugal tem tido um percurso complicado, por vezes até
conflituoso, não sendo fácil separá-lo da sua prática, porque se interligam e se
influenciam mutuamente” (Soares, 1997:13). Desde os primórdios da humanidade que
existem cuidados, embora durante séculos não estivessem ligados a qualquer ofício, nem
profissão, pois estavam associados à prática “de qualquer pessoa que ajudava qualquer
outra a garantir o que lhe era necessário para continuar a sua vida, em relação com a
vida do grupo” (Collière, 1989: 27). Com as inerentes diferenças de acordo com os
contextos socioculturais, esta evolução teve de alguma forma um percurso similar em
todas as sociedades.
As vicissitudes do ensino e prática de enfermagem tiveram uma evolução lenta e
insidiosa, marcada pelo nível precário de formação e imbuída pelo espírito de abnegação
e caridade em prole dos mais carenciados, que recorriam às instituições de saúde. Até à
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década de quarenta, existiam apenas duas escolas no país, uma em Lisboa e outra em
Coimbra (Soares, 1997).
Como refere (Collière, 1989:111), os precários saberes eram “construídos em torno do
papel ideológico e moral da enfermeira, base das práticas de cuidados”.
No entanto, e tendo em conta a evolução que se processou desde então no
desenvolvimento de competências dos profissionais de enfermagem, e o distanciamento
da prática médica, podemos analisá-las, num outro prisma, isto é, a eficácia médica não
é conseguida sem os cuidados de enfermagem! Mas, isto já era constado pelos
supracitados autores que afirmavam “pobres daqueles doentes que, apesar duma boa
assistência clínica, estiverem sujeitos a uma má enfermagem!” (p.2). A mais-valia, que se
poderia inferir desta frase, foi no entanto difícil de contribuir para uma autonomia e
identidade da profissão de enfermagem. A isso, não será alheio os contextos
socioculturais da época, e dos quais, ainda hoje se verificam reminiscências, em que era
reconhecido uma primazia do sexo masculino face ao sexo feminino. A história de
enfermagem “está intimamente ligada à de medicina, e a sua imagem à da mulher na
sociedade” (Salgueiro, 1994:9). Segundo este mesmo autor, a educação, seja ela geral
ou profissional, inscreve-se dentro de um contexto social, político e histórico de uma dada
sociedade, estando subjacente uma perspectiva feminina na evolução de enfermagem,
dado ser uma profissão maioritariamente assumida por mulheres.
Uma escola de enfermagem surge na época diferente das existentes, que é a Escola
Técnica de Enfermeiras ligada ao Instituto Português de Oncologia, na dependência do
Ministério da Educação Nacional “com o fim de preparar enfermeiras de cultura superior,
no que respeitava às ciências naturais e de saúde pública...tendo “grande apoio, tanto
material como técnico, da Fundação Rockefeller” pelo que eram concedidas “bolsas de
estudo nos Estados Unidos” (Soares, 1997:39). Esta escola norteou-se durante várias
décadas por filosofia pedagógica diferente, influenciada pelo sistema americano, tendo o
curso geral, até há umas décadas uma duração de quatro anos.
Face à grande carência de pessoal de enfermagem, e à sua reconhecida falta de
preparação, “entre 1942 e 1952 são publicados vários decretos-lei destinados a proceder
à revisão do ensino de enfermagem, assim como a remodelar as estruturas das escolas
de enfermagem” (Filipe, 1993). Como consequência das determinações legais da época,
surge o curso de auxiliares de enfermagem, que “foi uma tentativa de compensar a falta
de enfermeiros que se fazia sentir no país” (Sousa, 1983:96). Assim, na década de
cinquenta, o curso de enfermagem geral passou a ter a duração de 3 anos e o curso de
auxiliares de enfermagem uma duração de 18 meses.
No entanto, como nos refere Soares (1997), as escolas eram consideradas serviços dos
hospitais, sendo a formação hospitalocêntrica, centrada na doença, e a enfermagem era
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preterida para segundo plano, sendo “repositórios de normas prescritivas a cumprir pelas
enfermeiras, centradas nas regras de higiene e na execução de procedimentos técnicos”
(Soares, 1997:75).
Como nos refere Collière (1989), os conhecimentos transmitidos advinham da medicina,
organizando-se segundo dois domínios: a doença e a técnica, esvaindo-se o Ser Humano
no corpo doente, pois o sujeito que tinha uma doença tornava-se um epifenómeno.
Os planos de estudos tiveram um grande desenvolvimento programático nos anos
cinquenta, mas sem um fio condutor, pois, não havia clarificação de objectivos, sendo “a
grande preocupação dos professores centrada no ensino, muito mais que na
aprendizagem dos alunos” (Sousa, 1983:90). É também a partir desta época, que foi
criado o curso de enfermagem complementar, havendo nessa altura exigências
académicas determinadas: a instrução básica para o curso de auxiliares, o 1º ciclo para o
curso de enfermagem geral e o curso complementar exigia o 2º ciclo, para além do curso
de enfermagem geral.
No entanto, ao longo de vários anos, o desenvolvimento de conhecimentos, no contexto
da formação dos enfermeiros, baseou-se “na aquisição de conhecimentos referentes às
diferentes doenças ou estados patológicos” constituindo “a base da cultura geral de
enfermagem” (Collière, 1989:128). Com a evolução dos conhecimentos na área médica e
tecnológica foi-se assistindo a uma pluralidade de disciplinas, resultando numa
fragmentação do saber, perdendo ou esvaindo-se o sentido “a pessoa”, numa abordagem
cartesiana e positivista. A maior carga horária e o desenvolvimento dos conteúdos
programáticos, não visavam qualquer autonomia profissional, mas sim a maior
capacidade de dar resposta cabal às prescrições médicas que se tornaram mais
complexas com o evoluir da ciência médica.
Em 1965, verifica-se nova reforma no ensino de enfermagem, tendo sido introduzidas
algumas alterações através do Decreto-Lei n.º 46448 de 20 de Julho. Assim, “passou a
dar-se aos alunos, uma preparação equilibrada e polivalente, para que após o mesmo,
estivessem aptos a trabalhar em todos os serviços hospitalares e de saúde pública”
(Sousa, 1983:93). É de referir que este novo plano de estudos foi submetido a críticas e
sugestões de todos os países europeus, e ainda do Conselho Internacional de
Enfermeiros e Serviço de Enfermagem da Cruz Vermelha Internacional (Filipe, 1993).
No entanto, a predominância na formação de um “ modelo empírico- racional,
conjuntamente com outras influências, tem conduzido à elaboração de programas de
ensino respeitando as regras e um conteúdo que favorecem uma formação mais técnica
que profissional. Esta aprendizagem compreende certos elementos de controle, de
conformidade e de subordinação, e poucas formas susceptíveis de reforçar a
experiência humana” (Ouellet, 1993:43).
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Em 1978, através da Lei n.º 61 de 28 de Julho, é determinado que as escolas de
enfermagem pudessem ser reconvertidas em escolas superiores de enfermagem, o que
não se veio a cumprir efectivamente.
Só passados dez anos, através do Decreto-Lei n.º 480/88 de 23 de Dezembro, se
procedeu à integração do ensino de enfermagem no ensino superior, a nível do ensino
superior politécnico. No entanto, “a obtenção do reconhecimento legal da profissão não
significa necessariamente que se obtenha psicologicamente e de facto a autonomia (...)
pois a profissão é ainda constantemente confinada a uma imagem de executante de
prescrições médicas” (Salgueiro, 1994:9).
É sobretudo nas últimas cinco décadas que se verificam alterações significativas na
Enfermagem, devido a sucessivas alterações nas áreas: do ensino, da prática, identidade
profissional, na conceptualização e modelos da prática de enfermagem (Jennifer, Bennie,2008).
Ao nível do ensino e concretamente entre a década de 50 a 80, ocorreram alterações
importantes, nomeadamente: a criação de diferentes níveis de ensino de enfermagem;
deu-se a passagem do ensino de enfermagem, que, até então, se reduzia à prática no
terreno para a obrigatoriedade de aulas teóricas, aulas práticas e estágios; exigência de
tutela (Ministério da Saúde e Educação) do ensino de enfermagem; aumento gradual do
nível de escolaridade para acesso ao curso de Enfermagem.
Desenvolvimentos similares ocorreram em outros países, como por exemplo no Reino
Unido e Estados Unidos (Cowan, Norman & Coopamah, 2005). Na revisão da literatura
efectuada por estes autores, é referido que também até à década oitenta o ensino em
enfermagem centrava-se na observação em contextos clínicos, complementada por
avaliações práticas e teóricas. A preparação de enfermagem envolvia a aquisição de
conhecimentos teóricos considerados pertinentes para os cuidados de enfermagem, e
ainda a avaliação de qualidades pessoais, nomeadamente o carácter moral do
profissional de enfermagem (Bradshaw, 2000b).
Paralelamente, com toda a evolução curricular na formação em enfermagem, as
exigências académicas vão aumentando, até se igualarem às necessárias para o
ingresso no ensino superior.
Após a década de oitenta, continuam a constatar-se progressos significativos
relacionados com o ensino de Enfermagem, dos quais destacamos:
No que se relaciona com a profissão de enfermagem é de referir que, em 1981, se
publicou o diploma da carreira de enfermagem pelo Decreto-Lei 305/81, procedeu-se à
regulamentação do exercício profissional dos enfermeiros (REPE em 19961) e por fim em
1998 criou-se a Ordem dos Enfermeiros.
1

Decreto-Lei 161/96 de 4 de Setembro de 1996. O REPE permitiu regulamentar a profissão, clarificar conceitos,
intervenções e funções e ainda consubstancia as regras básicas relativas aos direitos e deveres dos enfermeiros.
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Ao nível do ensino de enfermagem é de referir a integração da enfermagem no Sistema
Educativo Nacional (Ensino Superior Politécnico) e regulamentação do grau académico
de Bacharel em Enfermagem2
•

Os docentes de Enfermagem foram integrados na carreira de professores do
ensino politécnico;

•

Aprovação do regulamento geral do curso de licenciatura em enfermagem3 com a
duração de quatro anos.

Em 1995, é iniciado a leccionação dos Cursos de Estudos Superiores Especializados em
Enfermagem previstos no Decreto-Lei n.º480/88 de 23 de Dezembro e regulamentados
pela Portaria n.º239/94 de 16 de Abril, que conferiam o grau académico de licenciado. No
entanto, a sua existência foi efémera pois foram extintos em 1997, pela saída do DecretoLei 115/97 de 19 de Setembro que altera a Lei de Bases do Sistema Educativo,
possibilitando a criação da licenciatura a nível do Ensino Superior Politécnico.
As mudanças no ensino de enfermagem em Portugal pela integração no ensino superior
têm sido significativas, consubstanciadas na publicação da lei nº 46/86, Lei de Bases do
Sistema Educativo. Cujas linhas orientadoras visam proporcionar uma sólida formação
cultural e técnica de nível superior, desenvolver a capacidade de análise crítica e
ministrar conhecimentos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao
exercício de actividades profissionais. (nº4, artº11, subsecção III).
Criou-se em 1993/1994 o primeiro Mestrado em Ciências de Enfermagem no Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar Porto; e no mesmo Instituto iniciou-se em 2001/2002 o
curso de Doutoramento em Ciências de Enfermagem.
Houve assim, uma evolução de um ensino assente numa aprendizagem mais ritualizada,
para um sistema potenciador de uma prática baseada na investigação, que
necessariamente impõe uma abordagem analítica e crítica (Richardson, 1995); Watkins,
2000). Mas estas alterações criaram um contexto complexo com vários problemas. De
facto, como nos referem Cowan e colaboradores (2005), por exemplo, as organizações
de saúde como entidades empregadoras, querem diplomados que entrem no mundo do
trabalho com a mínima necessidade de treino, isto é capazes de executarem eficazmente
os cuidados. Isto pode perspectivar que a função do ensino não é mais do que munir os
alunos de um conjunto de capacidades para dar resposta a um conjunto de tarefas.
Ainda, tendo subjacente o pensamento dos autores anteriormente referidos, esse tipo de
ensino não promove as competências que hoje se evidenciam como relevantes, isto é,
que permita que os enfermeiros consigam adequar, transferir as suas aquisições para

2
3

Decreto-Lei 480/88
Portaria nº 799:D/99 de 18 de Setembro
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situações complexas, imprevisíveis, que sejam capazes de inovar, de adquirir uma
atitude de aprendizagem contínua e auto-reflexiva ao longo da vida.
Neste sentido, os currículos de enfermagem foram desenhados por um conjunto de
princípios articulando uma componente de ensino teórico que tem como objectivo a
aquisição pelo estudante, dos conhecimentos e atitudes profissionais e uma componente
de ensino clínico tem como objectivo assegurar ao estudante, a partir dos conhecimentos
e aptidões adquiridos, em contexto da prática e no contacto com a pessoa doente,
individuo e ou comunidade a aprendizagem do planeamento da prestação e avaliação
dos cuidados de enfermagem. Nos contextos da prática, os alunos aplicam os
conhecimentos específicos e desenvolvem as suas capacidades profissionais.
Deste modo, os formandos vão adquirindo os saberes-fazer profissionais que concernem
à aquisição da mestria e dos métodos específicos que depois de incorporados podem ser
transferíveis para situações de trabalho diversificáveis (Minet 1995).
Deste modo, pretende-se que o processo de construção de saberes seja de uma forma
dinâmica, reflectida e crítica para que daí advenha uma prática reflectida, de modo a que
os formandos se sintam equipados para fazer face à realidade complexa, instável, incerta
e mesmo contraditória da prática de enfermagem (McCallum, 2007). Neste sentido, este
autor situa a especificidade do ensino de enfermagem mesmo no âmbito do ensino
superior, no qual o ensino/ aprendizagem dos formandos em enfermagem no que se
refere às competências psicomotoras, deve processar-se em contexto laboratorial. As
vantagens referidas na utilização destas estratégias estão relacionadas com a diminuição
da probabilidade de cometer erros em situações reais, minimizam a ansiedade dos
estudantes, pois estes não têm apenas de possuir os conhecimentos, mas precisam de
saber como aplicá-los (competente), demonstrar como (desempenho), e actuar em
conformidade (acção).
Faz sentido, por isso, que as escolas preparem convenientemente os formandos para a
resposta adequada, aos diferentes problemas apresentados dos utentes, e que
constituem a esfera das preocupações dominantes da prática de cuidados.
A problemática do ensino de enfermagem continua a merecer análises e estudos de
investigação, tanto a nível nacional (Gomes, 1999; Fernandes, 2004; Costa, 2006), como
internacional (Cowan e tal, 2005; Hassona & Arnetz, 2008; Lauder, e tal, 2008;
McCallum,2007). Os estudos mais recentes (Hassona & Arnetz, 2008; Lauder, e al 2008),
apontam mesmo para a preocupação de que os enfermeiros apresentam um nível de
competências clínicas deficitárias, para prestar cuidados adequados. Um dos exemplos
citados reporta-se “the increasingly complex needs of today`s elderly care recipients
implies a need for improved and more specialized nursing staff training” (Hassona &
Arnetz, 2008, p. 167).
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2.2 - CONCEPÇÕES DE ENFERMAGEM DE REABILITAÇÃO: ANÁLISE DO PERCURSO
FORMATIVO
O conceito de saúde e doença sofreram evoluções ao longo do percurso histórico da
humanidade.
Até ao século XVII, no período pré-cartesiano, de acordo com o pensamento helénico, “ o
bem estar e a saúde resultavam do equilíbrio entre aspectos ambientais, tais como o
vento, a água, a temperatura, a terra e os alimentos, e a maneira de viver do indivíduo
como por exemplo, os hábitos alimentares, de bebida, o sexo, o trabalho e a recreação”
(Ribeiro, 1993:31). Poderemos associar aqui uma visão holística do ser humano, que era
dominante nos primórdios da profissão de enfermagem, embora norteada por princípios
humanitários marcados por um cariz altruísta, sem ter subjacente um saber científico que
consolidasse as intervenções desenvolvidas.
A dicotomia assumida pelo cristianismo entre a alma e o corpo, foi um dos factores que
vieram incrementar o modelo biomédico, conjuntamente com a evolução das ciências
médicas. Define-se os princípios do método científico, segundo o qual se perspectivava o
Mundo e o Homem, num prisma reducionista, «espartilhando-os» em peças que faziam
parte de um todo cuja funcionalidade estava de acordo com as leis matemáticas. Este
modelo alicerçava-se na doença, na parte do corpo afectada, na qual não era
reconhecido espaço para a existência da singularidade e peculiaridade do ser humano.
Ao compartimentalizar-se o conhecimento, através da atomização do organismo, é
inquestionável que houve uma evolução significativa em termos fisiopatológicos, mas
consequentemente as intervenções do pessoal de saúde perderam o carisma
humanitário, podendo dizer-se que se passou a nortear por uma visão mecanicista. No
campo de enfermagem “os cuidados transformaram-se em tratar, mantendo apenas a
sua denominação, mas perdendo o essencial da sua razão de ser” (Colliére, 1985:349)
No contexto da reabilitação, se tivermos em conta o seu significado etimológico que
significa «restaurar», nos primórdios dos tempos estavam associados a trabalho dos
homens, pois eram “cuidados que exigiam uma importante força física: deslocação de
articulações, redução de fracturas…” (Colliére, 1989:33), seguindo um prisma organicista
como em outras áreas da saúde. Eram práticas empíricas, que se desenvolviam sem
fundamentação técnico-científica. De facto, um saber-fazer pode existir na ausência de
saberes que o fundamentam (Martinet, Raymond & Gauthier, 2001), levando a uma
prática estereotipada, rotinizada e despersonalizada.
Mas tal como em outros campos da saúde a área da reabilitação, tem vindo a evoluir em
termos científicos, técnicos, conceptuais e métodos de intervenção. Assim, nos anos
60/70, a orientação dominante na formação em enfermagem de reabilitação era
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sobretudo para a vertente técnico-profissional, sem ser altamente teórico, embora
desenvolvesse

capacidades

cognitivas,

o

especialista

desenvolvia

sobretudo

capacidades técnicas a fim de prestar cuidados de tratamento da doença e prevenção de
sequelas.
As matérias eram quase sempre ministradas por médicos e apesar de se falar em
cuidados de enfermagem, esses cuidados surgem frequentemente em função do acto
médico, centralizando-se sobretudo na cura da doença, prevalecendo assim a
preocupação com o físico. Se nos reportarmos à experiência em Portugal, poderemos
inferir que a necessidade da área de especialização em enfermagem de reabilitação
surgiu num contexto muito específico de dar resposta aos estropiados da guerra colonial.
Nesta continuidade a resposta centrava-se na tentativa de restaurar a função perdida, ou
minimizar os seus efeitos.
Mas, como sabemos a escola não deve confinar-se a si própria, mas deve relacionar-se e
ter em conta os valores da sociedade em que se insere. Deverá por isso preparar o
educando para enfrentar as solicitações da sociedade. De facto hoje a enfermagem de
reabilitação deixa de ter como objectivo major a minimização dos problemas da guerra
nas ex-colónias, mas tem que responder a novos desafios que se configuram.
A evolução sócio-cultural e o progresso da medicina no mundo ocidental têm vindo a
alterar substancialmente o cenário das doenças dominantes. Após o conseguido
«controle» das doenças ditas agudas, a prevalência das doenças crónicas tem
aumentado, em todas as faixas etárias. A medicina tradicional, face a esta problemática,
torna-se inoperante, não passando de um «receptáculo passivo» que tenta restaurar os
danos decorrentes das patologias mais prevalecentes: as doenças crónicas. Há de facto
outros factores que têm contribuído para a alteração do perfil do utilizador de cuidados
bem evidente nos nossos serviços de saúde: hoje vivemos no mundo das velocidades em
todas as dimensões! Um exemplo decorrente desse facto é o aumento da sinistralidade
que se reverte em taxas de mortalidade mas também de morbilidade. Lembremos que
esta problemática atinge fundamentalmente os mais jovens, que são caracterizados por
uma constante necessidade de ultrapassar «o risco», num constante desafio à vida, em
que o número crescente de adeptos de desportos radicais é bem exemplificativo.
A isso, não será alheio a evolução tecnológica automobilística, e de motociclos, a
evolução económica que permite uma maior acessibilidade a veículos, nomeadamente
nos jovens que são caracterizados por uma constante necessidade de ultrapassar «o
risco», num constante desafio à vida, em que o número crescente de adeptos de
desportos radicais é bem exemplificativo.
A título de exemplo referimos o Ministério da Saúde que nas suas orientações estratégias
2004 – 2010 refere que os acidentes e as suas consequências (traumatismos, ferimentos
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e lesões) são a principal causa de morte e de morbilidade nas crianças e jovens, a partir
do primeiro ano de vida, determinando um número muito elevado de anos potenciais de
vida perdidos.
Este verdadeiro flagelo nacional gera um grande número de jovens com deficiência,
cujos custos económicos e psicossociais são difíceis de calcular, sendo necessário
profissionais especializados que dêem resposta eficaz à especificidade destes
problemas.
Por outro lado, associam-se a esta problemática os acidentes de viação e laborais na
população adulta, em idade produtiva com as inerentes consequências (custos à vítima,
à família e à sociedade). Hoje, é do conhecimento geral, que os acidentes continuam a
ser um factor importante para a ocorrência de incapacidades permanentes, para os quais
o sistema de saúde português tem mostrado baixa capacidade de resposta.
Mas também as alterações de estilos de vida são factores que alteram o perfil
epidemiológico do utilizador de cuidados. Relembremos aqui aquilo a que os meios de
comunicação têm dado grande cobertura, isto é, a alteração de hábitos alimentares e a
dominância de estilos de vida sedentária que potencia um conjunto de problemas
complexos e incapacitantes quer sob o ponto de vista funcional do indivíduo, quer sob as
implicações macro-económicas na sociedade.
Conjuntamente o aumento da longevidade e o decréscimo da natalidade, torna o
envelhecimento populacional um fenómeno de amplitude mundial. A OMS (Organização
Mundial de Saúde) prevê que em 2025 existirão 1,2 biliões de pessoas com mais de 60
anos, sendo que os muito idosos (com 80 ou mais anos) constituem o grupo etário de
maior crescimento (OMS, 2001). Portugal não é excepção a este panorama. Os idosos
não cessarão de aumentar em valor absoluto e em importância relativa, prevendo-se que
ultrapassem os jovens entre os anos 2010 e 2015. O peso dos idosos atingirá os 18,1%
em 2020, enquanto a proporção de jovens diminuirá para 16,1%. Paralelamente assistirse-á ao aumento da proporção da população com 75 anos ou mais que se elevará a
7,7% em 2020. No ano de 2050, um terço da população portuguesa será idosa e quase
um milhão de pessoas terá mais de 80 anos. A previsão é do Instituto Nacional de
Estatística (INE) com base na tendência de envelhecimento da população, devido ao
efeito conjugado do aumento da esperança de vida e a diminuição dos níveis de
natalidade. Em 2050, a faixa etária superior a 65 anos deverá representar 32% dos
habitantes de Portugal.
Todos estes factores são condicionantes na prevalência de problemas de saúde crónicos,
que de uma forma simplista poderemos referir como situações não passíveis de cura.
Aqui, o âmbito da intervenção dos profissionais de saúde é conseguir/promover a
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autonomia do indivíduo portador de um problema crónico, incapacidade de modo a
potenciar ganhos em saúde, mesmo quando se vive com uma doença crónica.
Mas a problemática da doença crónica não orienta apenas para a restauração da função
física, pois há que ter uma concepção global da pessoa.
Face a todos estes factores exige-se que os profissionais de enfermagem tenham uma
formação polivalente e orientada para uma visão global desta realidade social, que
implica uma contínua atitude de aprender a aprender adequando as competências
profissionais às novas exigências de cuidados.
A reabilitação tem acompanhado as alterações dos cenários no campo da saúde,
movendo-se dos cuidados em situações agudas, para uma maior intervenção nas
situações crónicas de longa duração. Neste contexto, os objectivos da reabilitação têm
que se alargar para além da restauração da função física, sendo que a determinação das
necessidades tem que perspectivar o impacto da incapacidade nos vários domínios
funcionais, e avaliar os resultados da intervenção da reabilitação. O indivíduo mais que o
órgão torna-se a unidade de análise e a patologia activa é avaliada indirectamente
através dos efeitos na funcionalidade do indivíduo (Turner, 1990).
Nesta base, nos anos 70/80, foram reestruturados os currículos também nesta área
de especialidade, criando um novo modelo de formação que contemplasse outras
preocupações relativamente ao doente. Não só era importante o seu bem-estar
físico mas também o seu bem-estar psíquico e social sendo o doente visto como um
todo pelo que o enfermeiro deveria adquirir conhecimento no âmbito das ciências
sociais e humanas. É neste âmbito que são introduzidas unidades curriculares desta
área nomeadamente a sociologia, antropologia, e psicologia a partir do 3º plano de
estudos (Gomes, 1999).
Neste âmbito, a reabilitação tem vindo a evoluir de um programa compensatório
direccionado de uma forma limitada no princípio deste século, para um processo
mais abrangente de reintegração das pessoas com incapacidades na vida
comunitária (Turner, 1990).
Talvez mais que em outro campo da saúde, a avaliação das estratégias em reabilitação
são influenciadas por (falta alguma coisa), e reflectem mudanças fundamentais nos
modelos os quais estão na base conceptual do processo de reabilitação (Turner, 1990).
Na área de reabilitação Granger (1984), referido por Turner (1990), apresentou um
esquema que tenta organizar os conceitos chave desenvolvidos por Wood (1981),
apresentando uma visão mais abrangente.
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Figura 4 -Modelo integrador dos conceitos de reabilitação
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Fonte: adaptado de Wood 1987 citado por Turner 1990

Na

figura,

os

conceitos

de

reabilitação

não

estão

direccionados

para

a

doença/deficiência, numa abordagem conducente com o modelo biomédico, mas sim à
volta de três níveis (órgão, pessoa, sociedade), “dentro de cada, os resultados das
condições prevalecentes, directa ou indirectamente resultam em danos, incapacidade e
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desvantagem” (Turner, 1990:247). O conceito unificado, que se pode inferir desta figura,
é que a interacção destes três níveis, vai-se repercutir quer no uso das competências,
quer no desempenho de papéis e actividades sociais. A intervenção não pode ser
direccionada exclusivamente para a recuperação ou adequação à limitação física, mas
tem que se estabelecer uma abordagem integradora em que o próprio indivíduo seja
protagonista do seu processo de reabilitação. Isto permitirá que o utente mobilize as suas
próprias energias físicas psicológicas e sociais, que irá repercutir-se inevitavelmente no
processo de recuperação, e reintegração social. A determinação das necessidades e a
avaliação dos resultados deve ser consistente com os vários domínios funcionais (físico,
mental, emocional e social).
A necessidade crescente de um saber especializado está associada às exigências
complexas actuais que implicam “that nurses will need in-depth knowledge of the
speciality in wich they work”. (Tennant & Field, 2005: 167).
2.3 - O

DESENVOLVIMENTO

DE

COMPETÊNCIAS:

DA

FORMAÇÃO

À

OPERACIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS
As mudanças tecnológicas e organizacionais do trabalho por que passam os países ditos
desenvolvidos, a partir dos meados da década de 1980, configuraram o debate sobre a
qualificação do profissional, sendo que ao mesmo tempo emerge a noção de
competência (Ramos, 2002; Cowan, e tal, 2005; Levett-Jones, 2007; Ruthes & Cunha,
2008). Subjaz a estes estudos a prossecução de dois objectivos: reestruturar a
concepção inerente à compreensão da relação trabalho/ educação; desenvolver novas
formas de educar/ formar os trabalhadores, de modo a promover o desenvolvimento de
competências.
É pela educação que o Homem tem acesso a uma forte dimensão social. É um ser que
não pode nem deve ficar isolado e que está obrigado a fazer face a metas e desafios em
comunidade (Moreira 1999). Por isso, a actualização dos conhecimentos torna-se uma
discussão fundamental porque contribui para um desenvolvimento harmonioso do
homem, isto é, inclui crescer, educar, formar ao longo da vida nos vários contextos:
família, grupo, trabalho e sociedade, (Sprinthall & Sprintall 1994). As competências
nascem, desenvolvem-se, evoluem, envelhecem e desaparecem no contacto com a
realidade, num intercruzamento das representações específicas da competência afecto a
cada cultura/ sociedade. Esta orienta, influencia e muitas vezes reforça as características
de base da identidade social. Segundo Schwartz (1995) citado por Ramos (2002) a
competência tem três dimensões: conceptual, social e experiencial. A primeira define-a
como a aquisição de conceitos teóricos e formalizados, associando-a aos títulos e
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diplomas. A segunda, coloca a competência no âmbito das relações sociais que se
estabelecem entre conteúdos das actividades e classificações hierárquicas, bem como ao
conjunto

de

regras

e

direitos

relativos

ao

exercício

profissional

construídos

colectivamente. Por fim, a terceira dimensão está relacionada ao contexto real do
trabalho, em que se inscrevem não somente os conceitos, mas o conjunto de saberes
postos em jogo quando da realização do trabalho.
A literatura no que se refere à definição de competências de enfermagem, não tem
evidenciado consensos, havendo mesmo alguma ambiguidade, confusão e contradição
(Watson, et al, 2002; Bradshaw, 2000a; Cowan, et al, 2005; McCallum, 2007). De facto
competence is a nebulous concept which is defined in different ways by different people”
(Watson, et al, 2002, p.422).
Segundo vários autores (Guittet 1998; Cowan, et al, 2005; Ruthes & Cunha, 2008),
poderemos encontrar diferentes lógicas na operacionalização de competências:
A lógica funcionalista – segundo esta lógica as competências são percebidas como um
sistema de tarefas a cumprir, de funções a assumir e objectivos a atender, que implica a
capacidade em desempenhar as tarefas de uma forma adequada
O recrutamento de pessoas tecnicamente adaptadas, uma formação no e sobre o
trabalho através da realização de tarefas são entendidas como os melhores meios
de fazer face às necessidades de competências, o que se enquadra num
paradigma funcionalista ou behaviorista. Resulta da experiência, sendo esta
observada objectivamente a partir do posto de trabalho e é validada através da
performance profissional.
Existe também uma lógica assente num construto psicológico, que implica a mobilização
de competências a nível cognitivo, afectivo e psicomotor (Cowan, e al, 2005). Está
inerente a esta lógica a teoria antiga de Pestalozzi (1827) sobre a aprendizagem, citada
por Ruthes e Cunha (2008), centrada na cabeça, mãos e coração, incluindo as três
dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes.
A noção de competência tem assim evoluído para a compreensão de que não se
restringe exclusivamente ao ambiente de trabalho, deixando de limitar-se à execução de
tarefas, mas implica a dimensão cognitiva, profissional e individual (Ruthes & Cunha,
2008). Como referem estas autoras, o que emerge destas considerações é que o
conceito de competência se desenvolve na própria acção e não existe antes dela.
Pensa-se que a competência humana não é o único factor capaz de determinar os
resultados positivos de uma instituição. Entre um investimento material a curto prazo e
um investimento humano, optar-se-á provavelmente, numa lógica economicista, por um
investimento material.
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Nesta vertente em que a lógica dos números é imparável, levantam-se algumas
questões relativamente ao investimento humano, como por exemplo: para que investir
na formação de uma pessoa se esta a qualquer momento poderá deixar a Instituição
Hospitalar? Para que aumentar a competência de um técnico, se sabemos que se
poderá encontrar uma solução numa outra pessoa que já pertença à empresa e que
possua as competências requeridas?
Numa perspectiva de redução de custos, como a económica, exclui muitas vezes um
estudo que é essencial da optimização das competências. Assim num determinado
contexto económico cada um dos actores deverá explorar, o melhor possível, as
oportunidades do seu meio social e económico. Uma vez que neste sentido pode
não existir uma adequação entre os projectos da empresa e os projectos individuais.
As evoluções da empresa, as evoluções individuais opõem-se, por vezes, de uma
forma incalculável.
A lógica humana – nesta a instituição representa um sistema humano, uma
colectividade de pessoas centradas num projecto, tem valor de interacção os
projectos profissionais individuais.
Nesta continuidade, o sujeito é encarado, não como o resultado de traços inatos e
adquiridos, mas o resultado de uma construção recíproca desses dados e a sua
interacção no contexto de ligações afectivas: familiares e sociais.
Neste âmbito, a coordenação de pessoas cujas aspirações são diversas e por vezes
contraditórias, revelam tensões, rivalidades e conflitos tornando-se necessário definir
zonas de autoridade, de negociar relações de poder, para se encetar projectos
organizacionais com o envolvimento de todos. Neste sentido, a competência de um
indivíduo influencia e preserva de uma forma positiva as relações. Esta lógica humana é
determinada desde o recrutamento, o nível do diploma que condiciona o nível
hierárquico, um salário e um percurso profissional bem definido.
As competências, neste sentido, inscrevem-se numa hierarquia, uma classificação que
valoriza de forma preferencial determinado saber bem como o saber fazer, com que os
enfermeiros se confrontam na sua prática quotidiana, mas, para isso tem que encontrar
estratégias de desenvolvimento das várias competências. Neste contexto, levantam-se
questões sobre o modo de formação estabelecido no ensino de enfermagem. De facto,
são referidas algumas preocupações sobre a falta de competências clínicas nos recémformados (Lauder, et al, 2008). Segundo Wlile et al (1995), citados por Lauder e
colaboradores,

a

questão

está

relacionada

com

a

maior

ênfase

dada

aos

desenvolvimentos científicos do que ao treino da prática. Poderemos aqui inferir, que o
processo de evolução do ensino em enfermagem (Cowan, Wilson-Barnett, Norman &
Murrells, 2007), verificado em vários países da Europa, exige mudanças que se venham
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a repercutir no perfil de competências que permitam fazer face às exigências actuais em
termos de cuidados de enfermagem. O aumento da complexidade das necessidades em
saúde, associadas à evolução demográfica nos países desenvolvidos, leva a verificar que
tem surgido outras necessidades para as quais os enfermeiros devem ser capazes de dar
resposta. Um dos exemplos desta evidência é referido por Hassona & Arnetz (2008), que
mencionam que existem poucas competências nos enfermeiros para cuidar de idosos, o
que se reverte na qualidade de cuidados.
Apesar de se considerar que um investimento na formação não significa certamente um
ganho nas competências, nem deve assentar na transmissão de saberes de índole
cognitiva, mas afirmar-se “pela capacidade de formar indivíduos capazes de
responderem, eficazmente, aos apelos constantes de mudança... já não se trata de
adquirir de maneira exacta conhecimentos definitivos, mas de se prepararem para
elaborar, ao longo de toda a vida, um saber em constante evolução e...de aprender a ser”
(Nóvoa e Finger, 1988:112). Mas para que se desenvolvam competências é necessário,
uma forte implicação das pessoas, através de processos psicológicos em que a
mobilização dos recursos humanos para melhorar as “performances” individuais e
colectivas constituem-se com uma forte implicação psicológica das pessoas: adesão,
motivação, procura e eficácia pessoal. Para aqueles mecanismos psicológicos os
indivíduos interiorizam constrangimentos (por vezes muito penalizantes) que os levam a
pôr-se em causa esforçando-se por permanecer competentes e competitivos.
Apesar do termo competência se ter introduzido de uma forma normalizada quer nos
contextos formativos, quer sociais (incluindo aqui a análise do desempenho
profissional, independentemente da área), não é um termo que agregue consenso
sobre a sua definição.
Num Dicionário de Educação (1988) pode ler-se: “habilidade adquirida, graças à
assimilação de conhecimentos pertinentes e à experiência, que consiste em
circunscrever e a resolver problemas específicos”. Esta definição aproxima-se da
perspectiva de Bruner (1992) ao afirmar que a competência é mais um “saber como” do
que um “saber que” estando implícito tudo aquilo que somos capazes de seleccionar na
totalidade do meio, os elementos que trazem a informação necessária para traçar uma
linha de acção; e também que nessa linha de acção possamos preparar uma sequência
de movimentos e actividades que permitam atingir o objectivo previamente definido.
Diríamos, assim, que a competência é a capacidade pessoal de realizar uma função, ou
uma tarefa segundo critérios de performance estabelecidos, está associada à pessoa, ou
ao grupo profissional, mas implica sempre um acordo, ou até um pacto social; visto que
um diz possuir uma competência e o outro reconhecer que essa pessoa a possui
efectivamente. O actor competente é implicitamente, um colectivo (Kane 1992).
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Assim, pode considerar-se a competência como uma construção discursiva que é
legítima numa determinada época tendo em conta as práticas sociais que dela emergem.
Poderemos dizer que é um “poder” e um “querer” que resultam na acção, tendo como
premissa, que os actos sejam guiados por conhecimentos validados. Esta validade, para
Argyris (1991) é uma construção intersubjectiva, em que a competência assume um
carácter estável, susceptível de revisão.
O conceito de competência passou, então, a possuir uma maior abrangência, englobando
conhecimentos, habilidades e experiências voltadas para o exercício de uma função na
organização. Assim, a organização para o seu desenvolvimento, capacita as pessoas, e
estas ao se desenvolverem, fazem o mesmo com a organização, numa dialéctica
interactiva de crescimento recíproco (Ruthes & Cunha, 2008).
Numa revisão recente da literatura (Redfern, Norman, Calman, Watson & Murrels 2002
Redfern & Norman 1999) constata a dificuldade em objectivar um conceito abrangente
que espelhe a competência na prática de enfermagem.
Halime, Tineke, Guy, Frans, & Ineke (2008) propõem um conjunto de definições de
competências que apresentamos no esquema seguinte no sentido de evidenciar uma
abrangência que possa ser estruturante de programas formativos em enfermagem.

Definição de competências
Cuidados centrados no
doente

Reconhece o doente ou utilizador como recurso de controlo e parceiro na
prestação de cuidados baseado no respeito pelas preferências valores e
necessidades do doente.
Trabalho efectivo dentro da equipa de enfermagem e outros profissionais de

Trabalho de
colaboração em equipa

saúde, promovendo uma comunicação aberta um respeito mútuo partilhando a
capacidade de tomada de decisão para desenvolver a qualidade de cuidados.

Prática baseada na

Integrar a evidência mais actual com experts da prática clínica e conjugá-las com

evidência

as preferências e valores do utente e família para optimização dos cuidados.
Usar dados para monitorizar os resultados do processos de cuidados de usar

Melhoria da qualidade

métodos de melhoria e testar mudanças num processo de contínuo evolução da
qualidade e segurança dos cuidados de saúde.

Segurança
Informática

Minimizar riscos de danos aos doentes e providenciar a eficácia do sistema e o
desempenho individual.
Usar informação e tecnologia para comunicar gerir conhecimento minimizar erros
e apoio na tomada de decisão.

Adaptado de Halime, Tineke, Guy, Frans, & Ineke 2008

A competência apresenta-se, então, como uma configuração complexa, porque se trata
de uma construção formal de procedimentos de objectivações presentes no seio de
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esquemas de acção, ou seja de capacidades em seleccionar, confederar e aplicar, os
conhecimentos, as habilidades, e os comportamentos a uma situação. Por sua vez, a
complexidade do conceito de competência reafirma-se no cenário de operacionalização
das mesmas, isto é os serviços de saúde, onde há preocupações crescentes com a
qualidade e segurança dos cuidados (Halime, Tineke, Guy, Frans, & Ineke 2008)

2.3.1 - A formação para a competência
Face à complexidade da vida contemporânea, a educação geral tal como a
profissional, ou quaisquer outros processos de formação humana têm que estar cada
vez mais atentos aos novos desafios que os indivíduos e os grupos sociais precisam
de enfrentar (Burnier, 2001).
Infere-se neste âmbito que o nível educacional exigido é cada vez mais elevado: primeiro,
porque os indivíduos estão expostos, na sociedade moderna, a um grande número de
relações interpessoais que também são mais complexas; em segundo lugar, os cidadãos
estão em contacto cada vez mais intenso com informações das mais diversas fontes, que
eles precisam de seleccionar, analisar e utilizar.
Nesta continuidade o ensino difere de uma concepção positivista da prática do ensino
definida como a aplicação de teorias científicas com a finalidade de resolver problemas
em ambiente controlado (Martinet, Raymond & Gauthier, 2001). Segundo estes mesmos
autores a situação do ensino caracteriza-se mais pela ambiguidade, a complexidade, a
incerteza e a indeterminação. Infere-se aqui a rapidez com que hoje os saberes se
tornam obsoletos, pelo que os processos formativos para potenciar o desenvolvimento de
competências tem que se centrar mais que em metodologias discursivas, em estratégias
que fomentem o espírito inquiridor do formando, lhe despertem a avidez pela
aprendizagem contínua, a capacidade interpretativa, numa adequação às mudanças
constantes em termos de qualificação no campo da prática.
As competências como a “prova visível do saber” são um efectivo desafio para quem se
encontra na área do ensino. No âmbito da “pedagogia das competências”, é fundamental
que o aluno seja um processador activo no seu processo de formação, pois como nos diz
Burnier (2001), o aluno implicado, envolvido e interessado aprende com uma energia
incomparável. Por isso, é preciso tornar os saberes significativos interessantes. O aluno
precisa compreender o valor real do que está a ser trabalhado e acreditar nisso.
Actualmente, face aos desafios que se colocam nos contextos da prática, o diploma já
não pode certificar um nível de competência “ad eternum”, pois as competências
certificadas não dão resposta à rápida evolução dos saberes, e às necessidades das
organizações, (Le Boterf 1999).
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Não queremos com isto questionar o valor da formação formal, pois, ela na nossa
perspectiva é estruturante da atitude de aprendizagem ao longo da vida, (Kobayashi
& Leite 2004).
Efectivamente, não se pode desconsiderar a importância que assume para os indivíduos
o

acesso

ao

domínio

das

bases

dos

conhecimentos

científico

e

filosófico

contemporâneos, mediante a inserção nos sistemas de ensino, seja como condição para
o exercício técnico do trabalho, seja também como garantia de uma autonomia mínima
dos mesmos dotados de um diploma que lhes possibilite uma posição de força no
mercado em virtude da importância da qualificação como um valor económico nas
sociedades contemporâneas (Saraiva & Masson, 2003).
A eficácia e eficiência dos processos formativos resultam de múltiplos factores,
nomeadamente da interacção com os contextos da prática. Neste sentido, a formação
deve assumir – se como um motor impulsionador de novas práticas, e por sua vez estas
devem promover novas formas de formação, numa dialéctica interactiva que subjaz ao
desenvolvimento epistemológico.
O desenvolvimento das competências resulta de uma análise dinâmica dos processos
psíquicos mobilizados pela confrontação do sujeito com os contextos da prática. Na
especificidade da formação em enfermagem constata-se que a preparação dos
formandos

(independentemente

do

nível),

processa-se

entre

a

aquisição

de

conhecimentos teóricos que se reportam às necessidades de cuidados de enfermagem
por parte dos indivíduos, o que implica uma ligação ao mundo do trabalho onde se
processa a socialização e se constroem os pilares da identidade profissional (Lee, Yeh,
Chen & Lien, 2005 Cowan, Norman& Coopamah, 2005).
Que condições de trabalho são geradoras de prazer ou de sofrimento de saúde mental ou
física? Existe uma “decalage” irredutível entre o trabalho prescrito – o que devemos fazer
e o trabalho real – o que fazemos. O espaço aberto ligado à subjectividade para
remodelar a organização prescrita do trabalho a fim de realizar a tarefa de uma maneira
melhor depende da possibilidade de construir a sua saúde e a identidade. Quando a
deslocação entre tarefa e a actividade não podem ser negociadas o trabalho não permite
mais a construção da identidade, pelo contrário, pode provocar um sofrimento
necessitando de activar as defesas, (Dejours, 1993). As pessoas não se defendem do
sofrimento pelo trabalho, somente a nível individual mas também a nível colectivo. No
trabalho não há o ”homem” mas os homens e as mulheres, e toda a actividade supõe
cooperação, deliberação e construção de regras do trabalho, (Altet 1998)
A capacidade terapêutica de uma equipa de enfermeiros é uma capacidade colectiva,
sem a qual os indivíduos não tem possibilidade de desenvolver as suas competências
pessoais e de as por ao serviço de uma qualidade real dos cuidados.
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Contrariamente às ideias pré-concebidas e ao mito «a enfermeira sozinha no quarto do
doente», a capacidade terapêutica não resulta de um saber-ser individual. A eficácia de
uma resposta terapêutica resulta antes de mais, do saber-fazer (Rey, 2002) de uma
equipa que se adquire principalmente pelo intermédio do estratagema, das conversas
que se trocam nas pausas do café. Queremos mostrar com isto que longe de ser uma
conversa inútil estas tradições das enfermeiras são “técnicas” que visam responder às
exigências da acção.
A capacidade terapêutica de uma equipa pode chegar a desenvolver-se ou pelo contrário,
ser contrariada, pela organização pontual do trabalho ao ponto de provocar sofrimento
nos enfermeiros, por um lado; por outro lado de agravar o estado psíquico dos doentes
pois numa organização, tomando por exemplo o hospital, o organigrama, é também tão
teórico como a divisão das tarefas que pressupõe representar. A actividade real dos
trabalhadores em situação de trabalho é, no entanto, sempre uma interpretação do
trabalho prescrito que tende a resolver as contradições.
Comparemos as duas dinâmicas:
•

a da rotina, uma vez que a organização do trabalho é demasiado rígida para
deixar espaço à habilidade e à criatividade e que de alguma forma vem de
encontro à ideia de que “um dos principais motivos da actual crise da sociedade
consiste na sua incapacidade de mobilizar as virtualidades criativas das pessoas”
Pires (1994:7). Paradoxalmente, esta rigidez para ser suportada constrange por
vezes os profissionais levando-os a não investir num trabalho dinâmico e a aderir
à rotina. Conseguem, assim, defender-se mais ao menos do sofrimento de fazer
“mal” o seu trabalho; visto que, uma adesão apoiada apenas numa execução
restrita dos gestos monótonos reprime, com efeito, a capacidade de pensar e de
julgar. Todavia, esta defesa para ser eficaz expõe-nos ao risco de com isso
perderem também um pouco da sua humanidade; e agirem de forma a que a
indiferença e a violência não estejam longe de se perfilar perante os doentes as e
suas famílias;

•

a do saber prático que, apoiando-se numa experiência adquirida, permite pelo,
intermédio da deliberação colectiva, responder às perguntas dos doentes
respeitando o seu carácter sempre singular e imprevisível.

As turbulências do contexto sócio-económico obrigam os indivíduos a evoluírem,
anteciparem-se, adaptando-se assim o melhor possível à natureza do trabalho e ao
ambiente institucional.
Nesta perspectiva, o enfermeiro do tempo de Florance Nightingale foi tão competente
como são os de hoje. Contudo, se nós os pudéssemos apresentar uns e outros através
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dos tempos verificaríamos que eles teriam alguma dificuldade em perceber que eram da
mesma profissão.
Construir o futuro implica um investimento nos domínios materiais mas ao mesmo tempo
no domínio do saber e do saber fazer visto que as competências são a chave do
desenvolvimento das instituições. (Clinton, Murrells, & Robinson, 2005).
Assim, o desenvolvimento de competências com que os enfermeiros se confrontam na
prática do seu quotidiano exige estratégias, que segundo a opinião de Guitter (1998), se
caracterizam por atitudes que se definem por um conjunto de qualidades intrínsecas ao
próprio indivíduo, utilizadas ou não para realizar a tarefa; atitudes físicas nomeadamente
as atitudes sensoriais ou motoras como a destreza manual, e a resistência física; as
atitudes intelectuais nomeadamente o raciocínio abstracto, concreto e criativo; as atitudes
relacionais como a autonomia e estabilidade emocional.
As capacidades inerentes à operacionalização das competências definem-se a partir das
operações mentais necessárias para dominar o saber e o saber fazer: informar, analisar,
decidir, argumentar, negociar. Uma capacidade não é objectivamente observável, ela
infere-se a partir da acção. As capacidades dependem das atitudes mas resultam
particularmente das aquisições da formação em geral.
Há assim uma interface entre as capacidades adquiridas num processo de formação e as
competências, que por sua vez são o produto da transmutabilidade dos saberes
adquiridos para um melhor desempenho da prática. Isto implica um saber fazer
fundamentado, o que distingue a prática de um profissional (Martinet, Raymond &
Gauthier, 2001). De facto “ la compétence apparaît être la notion clé reliée aux diverses
dimensions de la «formation qualifiante et transférable ″ (Bélanger, Legault, Beaupré,
Voyer, B. & Trottier, 2004 :14).
O profissional competente faz apelo aos recursos que possui e mobiliza-os em contexto
de acção (Martinet, Raymond & Gauthier, 2001). Segundo estes autores estes recursos
podem ser os saberes, o saber-fazer, as atitudes e também outras competências mais
específicas utilizadas num determinado contexto. Assim, na prática de enfermagem há
competências específicas no âmbito da prática profissional, como por exemplo, as
competências comunicacionais e relacionais. Efectivamente, um bom profissional de
saúde, e de enfermagem em particular, tem que mobilizar recursos científicos (sabersaber; saber-fazer), mas a sua eficácia só é operacionalizada se a conversão desses
saberes se realizarem no contexto de uma relação humana e humanizadora de cuidados.
De facto, “une compétence n`est ni un savoir, ni un savoir-faire, ni une attitude, mais elle
se manifeste quand une personne utilise ces ressources pour agir″ (Martinet, Raymond &
Gauthier, 2001: 51). É neste sentido que as competências se demonstram, se visualizam,
em contextos da prática, evidenciando a capacidade de transferir os saberes para a
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singularidade inerente a cada situação concreta da prática. A competência exige
necessariamente o saber que dê sustentabilidade à acção. Está inerente a este processo
os atributos subjectivos mobilizados para a prática profissional, sob a forma de
capacidades cognitivas, sócio-afectivas e psicomotoras (Ramos, 2002).
Desenvolver as competências não se limita a uma assimilação do saber e do saber fazer
é preciso também trabalhar ao nível dos papéis do comportamento e das relações.
Assim, a aquisição de atitudes por um técnico pode por vezes revelar-se num processo
longo e difícil dar o sentido do serviço de qualidade nos modos de organização, dos
papéis, dos valores e das mentalidades.
O peso dos hábitos e o contexto são também aqui factores incontornáveis, e que
irão

influenciar

quer

o

clima

organizacional

quer

o

desenvolvimento

de

competências individuais.
O desenvolvimento da autonomia no exercício profissional de Enfermagem conduz a uma
renovação de interesses pelas práticas, as identidades e seus envasamentos cognitivos,
(Deluiz, 2001). Consequentemente, os modelos mecanicistas verificam-se inadaptados
para analisar as actividades profissionais, que jamais são estruturas totalmente
determinadas pelos constrangimentos de produção mas construções elaboradas nas
situações de trabalho. No campo das actividades profissionais, o modelo do “sistema de
actividades profissionais” privilegia o estudo das representações, práticas e identidades
em relação com o contexto do exercício da actividade. O interesse de uma especificação
de

representações

profissionais

contêm

capacidades

de

leitura

múltiplas

e

contextualizadas de práticas e de identidades que se jogam nas múltiplas interacções.
Numa análise psicossocial das actividades profissionais, na nossa sociedade, os
indivíduos exercem geralmente as suas actividades profissionais nos contextos
organizacionais. Estas actividades correspondem a uma construção que resulta de uma
negociação permanente entre todos os actores; os estudos do ponto de vista
psicossocial são ainda de considerar o profissional como um ser socialmente inserido
pois esforça-se por construir sistemas de explicação articulando o individual e o social.
Situando-nos no contexto profissional de Enfermagem, é indiscutível que ser
enfermeiro, implica ser competente, pois, para que “possa haver um efectivo
reconhecimento dos cuidados de enfermagem como tais, as enfermeiras dos nossos
dias têm que demonstrar que os cuidados de enfermagem são a expressão de um
serviço indispensável” Colliére (1989:284).
As situações profissionais são complexas porque contêm uma diversidade de
actividades apoiando-se sobre uma multiplicidade de interacções. Para que o
Enfermeiro não seja apenas submetido aos constrangimentos objectivos, é necessário
fazer referência ao significado das situações e à sua construção social. Neste contexto
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os actores em situação profissional desenvolvem as práticas tendo em conta as
exigências, constrangimentos e imposições nos limites da ética e deontologia
profissional. Esta supõe a capacidade de pensar por si mesma e dentro do seu grupo
de trabalho, das suas actividades, dito doutra forma, concebê-las, organizá-las, pô-las
em prática e também dar-lhes o sentido. A exploração da linguagem, dos actos de
comunicação colocadas num contexto organizacional é por isso indispensável encontrar
o sentido das actividades profissionais.
Por outro lado, os processos cognitivos aparecem constantemente ligados aos processos
da acção que presumem um actor capaz de construir uma representação da situação tal
qual é e como poderá tornar-se depois da sua intervenção. O estudo das práticas
concretas mostra que os actores constroem a sua realidade através das suas acções. O
carácter reflexivo do actor está sempre ligado à sua experiência adquirida e à acção em
curso que tem no entanto uma influência sobre os processos de representações e sobre
construções identitárias. A noção de acção conduz não somente a procura das causas
mas encontrar as razões, dando a palavra ao actor que terá com certeza o seu ponto de
vista e uma identidade capaz de filtrar a realidade social e participar na construção e
reconstrução dela (Leplat, 1995; Manso, 2000; Perrenoud, 2000).
As actividades profissionais são colocadas num sistema geral das actividades com outros
domínios da existência do indivíduo, em cada um dos domínios da vida, o sujeito
manifesta as actividades cuja natureza e intensidade dependem dos recursos e dos
constrangimentos próprios à situação, daí os modelos de acção próprios a esta situação.
As actividades profissionais são, então, complexas, e é necessário colocar modelos de
análise que tem em conta os seus componentes e as relações que os unem. A
abordagem em termos de “sistema de actividades profissionais” permite um corte teórico
menos redutor da complexidade real observada. As actividades profissionais são
concebidas como um conjunto de componentes interdependentes não tendo sentido,
senão umas em relação às outras, dito doutra forma, constituindo uma totalidade.
O “sistema de actividades profissionais” corresponde a uma disposição ordenada das
práticas, das representações e das identidades capazes de se adaptarem aos
constrangimentos da organização e auto-regular-se sob a pressão dos actores colectivos.
Como sublinha Mendes (1999); Mullins (2002) é necessário uma aproximação combinada
no que toca às organizações, ás representações e ás identidades afim de tornar
inteligíveis as situações reais.
O modelo sistémico é entendido como um referencial teórico e não como um modelo
de acção, tende, então, descrever, explicar e de compreender as relações que
compreendem:
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•

as condições reais do exercício das actividades – o contexto;

•

a emergência de grupos construindo as suas próprias regras – identidades;

•

os estilos de intervenção próprios a cada grupo – práticas;

•

os saberes implicados partilhados pelo próprio grupo – representações;

•

as capacidades de mobilizar toda ou parte dos recursos – competências.
Figura 5 - Sistema de actividades profissionais

SISTEMA DE ACTIVIDADES PROFISSIONAIS

Meio social

recursos

COMPETÊNCIAS:
mobilização de recursos

REPRESENTAÇÕES
Auto-regulação

constrangimentos

IDENTIDADES

PRÁTICAS

CONTEXTO : estrutura social das actividades
quadro de actividades, organização, instituição

Fonte: Adaptado Molinier P, (1997)

Como se depreende deste esquema, as actividades profissionais não são estudadas
unicamente pelos seus modos operatórios, mas analisadas através das dinâmicas que
ligam os seus componentes. Esta formalização da actividade real permite tomar em
consideração as regras informais que fundamentam as múltiplas “bricolages” permitindo
aos actores de exercer as suas práticas tendo em conta os fins. A acção profissional, ou
mais precisamente as práticas profissionais assim como as identidades que lhe estão
associadas fundem-se em parte sobre um sistema mais ou menos explicito de
representações dos objectos do campo da actividade profissional.
O sistema de actividades profissionais concede igual importância à intersubjectividade
(relações entre os indivíduos) á intrasubjectividade (pluralidade de identidades por um
mesmo individuo) e inscreve-se em abordagens apreendidas pelos sujeitos como
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produtos e produtores de ligações sociais diversificadas. Nesta perspectiva, as
actividades profissionais são entendidas como estando ligadas a construções históricas
(função de representações anteriores) e de construções quotidianas (transformação de
representações no exercício das actividades) dos actores individuais e colectivos. As
representações participadoras da construção de actividades profissionais estão longe de
esgotar esta realidade social.
Se as representações activadas num campo profissional são sociais, porque construídas
e partilhadas pelos grupos, a conceptualização das representações sociais manifestamse insuficientes para ser transferida para “o campo autónomo problemático” das
actividades profissionais e então o recurso às representações profissionais impõe-se.
A natureza ambígua e polissémica da noção mobilizada em alguns estudos exige a
abertura de um trabalho de especificação do conceito de representações profissionais.
É necessário, no entanto, precisar o que se entende por representações profissionais de
mostrar em que é que estas são representações sociais, mas sobretudo de salientar a
especificidade a fim de “agarrar” este saber particular (nem cientifico, nem de sentido
comum) o mais próximo do quotidiano profissional.
Uma primeira abordagem à representação profissional pode ser avançado da seguinte
maneira: a actividade profissional funde-se em parte sobre um sistema mais ou menos
coerente e mais ou menos consciencializada das representações do que a profissão e
das suas actividades. Um tal conjunto de representações profissionais corresponde a um
modelo profissional. Cada modelo caracteriza-se por algumas finalidades, de crenças, de
concepções, de valores, de esquemas de acção, de atitudes que constituem uma
aproximação profissional privilegiada e orientam as escolhas inerentes às decisões e às
acções. Trata-se, no entanto, de analisar as representações como produtos e processos,
subjacentes a práticas levadas a cabo nos contextos profissionais por indivíduos
socialmente situados, de outra maneira pela qual os sujeitos representam a sua profissão
e as actividades associadas num contexto de exercício particular.
O interesse, segundo a perspectiva de Molinier, (1997:163) desta “demarche” é triplo:
•

“através da verbalização e da racionalização do que é essencialmente uma
prática, analisar o processo de posicionamento dos grupos no interior da mesma
população de profissionais. O que é comum é o referencial partilhado pelos
profissionais para comunicar a partir de uma base que não tem necessidade de se
definir.

•

Referenciar como as representações profissionais se ligam e se reproduzem nos
grupos, mas participam também nos processos de transformações identitárias nos
contextos da mudança organizacional.
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•

Estudar a maneira como as representações e as práticas profissionais se
articulam mutuamente, uma vez que as representações profissionais servem para
responder utilmente e economicamente aos problemas práticos, em particular
quando os saberes, os procedimentos ou as regras que são suportadas de os
informar verificam-se dificilmente mobilizáveis. Estas situações de incertezas
encontram-se mais especificamente nas esferas profissionais ou nas actividades
que nelas se exercem e que são dificilmente assimiláveis e formalizáveis a um
referencial.”

As representações profissionais são elaboradas na acção e na comunicação profissional
(interagir e inter-reagir) e são especificadas nos contextos; pelos actores pertencentes a
grupos e objectos pertinentes e úteis para o exercício das actividades profissionais.
As turbulências do contexto sócio-económico obrigam os indivíduos a evoluírem,
anteciparem-se, adaptando-se assim o melhor possível à natureza do trabalho e ao
ambiente institucional.
O modo como o desenvolvimento pessoal e o desempenho profissional se
interpenetram permite configurar um conjunto de princípios e de estruturas
conceptuais, cujo potencial interno é susceptível de se concretizar no plano da
acção, (Palm 1995, Tennant & Field 2004).
O sistema de comportamentos daí decorrente, que poderá ser percepcionado como um
conjunto de competências não exclusivamente técnicas, mas de uma outra natureza, de
ordem socio-afectiva. São um conjunto de características não técnicas, mas mais do foro
pessoal e relacional do indivíduo, nomeadamente a capacidade de trabalho em grupo, de
tomada de decisões, de iniciativa, de liderança, sentido de organização, espírito crítico,
espírito de iniciativa, entre outras, que fazem parte dos perfis profissionais desejáveis
hoje em dia, resultantes de factores como as modificações da organização do trabalho,
das novas tecnologias de produção e da nova estruturação das empresas.
Assim, a formação deverá estar presente ao longo de toda a vida profissional do
indivíduo, e o seu objectivo será mais dirigido para o desenvolvimento de atitudes de
autonomia, de adaptabilidade, de “aprender a aprender”, potencializando as acções
emancipatórias dos indivíduos. (Ramos 2002; Ramos 2003) Todavia, como refere RalhaSimões e Simões, (1998) apesar da evidente conveniência desta atitude epistemológica,
afigura-se-nos que será necessária uma mais profunda reformulação de perspectivas
sobre a intervenção formativa e sobre o papel respectivo dos seus agentes para que seja
presumível a hipótese de sistematizar um corpo de conhecimentos próprio, dentro de
fronteiras claramente limitadas.
Neste sentido, na perspectiva de Sá-Chaves (1997) “o desenvolvimento pessoal e
profissional, não se processando automaticamente, deve ser passível de activação
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mediante a participação do indivíduo em actividades e experiências inovadoras e,
também, através da possibilidade de actualização e de abertura à mudança, quer na
concepção das questões ligadas à formação quer à sociedade em geral”.
Para alguns autores, um dos principais motivos da actual crise da sociedade
consiste na sua incapacidade de mobilizar as virtualidades criativas das pessoas,
porquanto se continua a fazer apelo ao aumento da qualificação, e não é apenas
valorizando uma formação reprodutora e especializada que se consegue ultrapassar
as dificuldades do presente.
O modelo de competências profissionais poderá ser abordado a partir de uma tripla
dimensão: o saber, o saber-fazer o saber ser ou estar, pressupondo uma concepção
diferente da tradicional abordagem pela qualificação.
De facto, durante a década de 80 esta perspectiva começou a ganhar terreno, e
actualmente numerosos autores observam um deslocamento da abordagem do trabalho
pelas qualificações para a abordagem do trabalho pelas competências, que não sendo
especificamente técnicas, são também do foro pessoal e relacional dos indivíduos, “que
se tornam mais adequadas aos novos cenários que se tratam na óptica da incerteza,
instabilidade e imprevisibilidade” Pires (1994:5).
Esta problemática é também sentida no âmbito da formação em enfermagem, nos quais
se sente não haver uma relação proporcional, entre o aumento das exigências
académicas, e a melhoria das competências profissionais. Começa a ser comum, centrar
a

etiologia

desta

problemática

complexa,

na

desarticulação

teoria

prática,

desvirtualizando-se o valor da formação escolar.
As teorias actuais da aprendizagem debruçam-se nas especificidades próprias do modo
de aprender dos formandos adultos, “estes integram a aprendizagem, se esta se reverter
em interesse para os próprios, se estiver articulada com o seu percurso de vida e se
perspectivarem uma aplicabilidade futura, decorrendo a aprendizagem num contexto não
ameaçador, informal, com auxílio e orientação” (Silva, 1996).
Serão estes pressupostos básicos que facilitam a aprendizagem e a aquisição de
competências que podemos agrupar em: “competências genéricas”, os “soft skills” e as
“competências de terceira dimensão” (Pires, 1994).
As “competências genéricas” para a mesma autora são as características do indivíduo
que determinam um funcionamento eficaz durante a vida e também determinam um
comportamento, sendo este revelador de características pessoais, podendo algumas ser
observadas e outras latentes. Implicam o reconhecimento de capacidades pessoais que o
sujeito desenvolve ao longo da vida através de experiências vividas, em oposição à
aquisição tradicional de conhecimentos por aprendizagens formais.
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Identificam-se onze competências genéricas principais, estas baseadas no trabalho de
Macber, nos Estados Unidos e outros, a saber:
•

Espirito de iniciativa que consiste na capacidade do individuo em realizar ou
propor as acções necessárias, sem ser forçado ou solicitado por alguém.

•

Perseverança que consiste em realizar as acções mais do que uma vez e de
diferentes formas de forma a contornar os obstáculos que se opõem à
consecução dos objectivos.

•

Criatividade que significa a criação de uma forma de trabalho original, imaginativo
ou expressivo, também aplicável ás ideias.

•

Sentido de organização que tem a ver com a habilidade para desenvolver planos
lógicos e detalhados orientadores da acção.

•

Espírito crítico que significa a habilidade para pensar de uma forma sistemática
aplicar princípios de análise de problemas a fim de aprofundar conhecimentos.

•

Autocontrole tem a ver com autodomínio em situações emotivas e/ou stressantes.

•

Atitude de liderança refere-se à capacidade de se responsabilizar por um grupo,
por uma actividade.

•

Persuasão habilidade em tornar aceite a sua vontade e obter dos outros o seu apoio.

•

Autoconfiança sentimentos de segurança ou certezas nas suas próprias capacidades,
vontade em defender o seu próprio julgamento de valores face à oposição.

•

Percepção e interpercepção nas relações pessoais habilidade em ler as
preocupações, os interesses e os estados emotivos dos outros.

•

Preocupação e solicitude em relação aos outros entende-se como a capacidade
de escutar os problemas dos outros preocupando-se com o seu bem-estar.

Pressupõe-se que estas competências se desenvolvem a partir de experiências do
itinerário pessoal e profissional do indivíduo, podendo contribuir para isso as práticas dos
indivíduos, a formação, e actividades ligadas à sua vida social e familiar.
Outro tipo de competências os “soft skills”, como foram denominados no âmbito de
trabalhos realizados, nos quais foram listados um conjunto de competências
fundamentais

como:

flexibilidade,

adaptabilidade,

autonomia,

responsabilidade,

criatividade, iniciativa, abertura a novas ideias, motivação, liderança, e as capacidades de
trabalho em grupo, de comunicação, de análise e de aprendizagem.
Poderemos afirmar que estas competências resultam da problematização das práticas,
na compreensão e no sentido do trabalho.
Sendo a profissão de enfermagem, uma profissão que se alicerça na vida humana, há
que lidar com a imprevisibilidade que caracteriza o ser “humano”, adoptando uma
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flexibilidade de actuação, e adquirindo uma atitude de autoformação, baseada na
compreensão e no conhecimento do ser humano.
Neste sentido, as competências que determinam o perfil dos enfermeiros da prática, para
além dos conhecimentos técnicos e da experiência são a atitude ética, a atitude criativa,
o comportamento profissional, a capacidade criativa e dimensão pessoal e o ajuste de
técnicas às situações particulares, o que permite “a capacidade de análise crítica para
transformar as situações vividas e constituir o seu próprio projecto pessoal, e a
capacidade de autoformação e de pesquisa” (Pires, 1994:14).
Subjaz a isto, o princípio ético do respeito por si e pelo outro, pedra fundamental na
construção das relações terapêuticas em particular, para que se preste um serviço
de qualidade, saber gerir situações de carácter imprevisível, em contextos de
natureza interactiva e em constante mutação, que exigem adaptação, equilíbrio e
bom senso. O agir ético “difere do fazer ou produzir algo, refere-se a uma dinâmica
pessoal”. (Lopes e Nunes, 1995:12).
No seguimento das ideias, acima referidas, a formação é certamente, um processo de
construção que se faz ao longo de um percurso, cujas componentes principais se
reduzem a um pequeno número, que passam umas pelas outras e se ligam estritamente
nomeadamente os sujeitos, as tarefas, os conhecimentos, os métodos, as estratégias, os
materiais, os equipamentos e os contextos. Todas estas componentes se revestem de
uma importância essencial e estão intimamente implicados entre si, articulam-se
desenvolvem-se de uma forma harmoniosa e progressiva como um todo que se constrói,
desconstrói e reconstrói.
A formação não é compreensível se desligada de um processo de produção de saberes e
de desenvolvimento pessoal e social, cuja dinâmica possibilita a própria construção do
ser humano.
Assim, poderemos referir que a prática de enfermagem requer aplicação de uma
complexa combinação de conhecimentos, desempenho, competências, valores e atitudes
sendo por isso difícil encontrar um consenso sobre definição de competências no que se
reporta à profissão de enfermagem, (Cowan, Norman e & Coopamanh 2005).

2.3.2 - Competência: Conjugação de diversos saberes
Se relativamente à forma de aquisição de competências têm sido consensuais as
interpretações já produzidas, o mesmo não se verifica no que respeita à interpretação
das qualificações versus competência do indivíduo, que vem dando lugar a leituras
controversas. São essas leituras que seguidamente se discutem, para se deixarem
explícitos os parâmetros teóricos adoptados na construção desta investigação.
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Uma das abordagens dominantes das competências consiste em associá-las aos
saberes. O que é explicativo da acção é o facto de possuir os saberes. De facto, não se
trata de negar que a competência possa ser outra coisa que um saber, mas trata-se sim
de considerar que esta “outra coisa” está intimamente ligado ao facto de possuir saberes.
A competência tornar-se-ia portanto em “saber usado” sabendo que o controlo desta
utilização desaparece para o benefício do controlo dos conhecimentos.
Existe a ideia de que tudo se deve aprender de certa maneira e de que o saber permite
ter êxito. Quanto mais eu sei mais eu sou competente visto que se trata da mesma coisa.
O que significa que aqueles que sabem mais são aqueles que são os mais competentes,
tornando-se portanto fácil criar uma hierarquia de competências: podemos facilmente
constatar quais são os que sabem mais e os que sabem menos, claro que subjacente a
esta ideia é evidentemente o diploma que fornece a prova da competência.
Duma forma implícita ou explícita um grande número de práticas de gestão de recursos
humanos recaem nesta lógica das competências:
•

O recrutamento no qual o diploma tem um peso largamente determinante;

•

A formação que na sua concepção liga frequentemente aquisição de saberes e
desenvolvimento das competências;

•

A mobilidade interna que tem tendência para manter os indivíduos na sua fieira
profissional, sendo habitualmente construída sobre uma coerência em termos de
saber de referencia ou técnica de base.

Uma das críticas que podemos fazer a tal abordagem é considerarmos ser incompleta ou
simplista. Na verdade, os saberes fazem parte da competência, mas não são a
competência. Por outro lado, será conveniente precisar o que se entende por “saber”.
Muitas vezes o conceito é claro enquanto se fala de utilização de nível técnico e
corresponde então a níveis de educação nacional, no entanto quando queremos falar dos
conteúdos detidos pelos “baixos níveis de qualificação” encontramos o dilema seguinte:
com toda a coerência eles não têm saberes, não têm portanto competências, e nem
sempre a aquisição de um determinado saber corresponde à aquisição de determinada
competência.
Com frequência se diz que não são aqueles que melhor sabem como fazer que de facto
são os melhores na acção. Existe portanto uma “decalage” entre saber e acção, não
sendo portanto um, sinónimo do outro. Podemos até ir mais longe e perguntarmo-nos se
é possível descobrir o que é que nos saberes é realmente utilizado na acção, a acção
intelectualmente compreendida.
Os cognitivistas diferenciam classicamente os conhecimentos processuais que são da
ordem do método, do como fazer, do raciocínio, dos conhecimentos declarativos que
dizem respeito ao saber teórico e académico. Os primeiros, constroem-se pela acção, os
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segundos, podem aprender-se em sala de aula ou através de um livro. Os conhecimentos
processuais são muito mais facilmente armazenados na memória a longo prazo do que
os conhecimentos declarativos. Constatamos, no entanto, que estes últimos se inscrevem
de maneira muito mais profunda, sobretudo se versam um campo preciso e segundo a
técnica de resolução de problemas. Para Stroobants (1998) emergem, assim, dois
fenómenos:
•

Os conhecimentos processuais adquirem-se dentro e pela acção e marcam
profundamente o indivíduo visto que é a partir dessa “armazenagem” que
abordará de ora em diante as futuras situações e em particular as novas para agir;

•

Os conhecimentos declarativos são efémeros e frágeis enquanto não estão
ligados a conhecimentos processuais. Mas a partir desse momento, torna-se cada
vez mais difícil distingui-los dos primeiros visto que de certo modo se integraram a
processos de resolução de problemas.

Estas observações rápidas desembocam numa interrogação de fundo no que diz respeito
à assimilação das competências ao saber. Porque se falamos dos conhecimentos
processuais, estamos bem longe do senso comum e se falamos de conhecimentos
declarativos, estamos bem longe do que explica o sucesso na acção.
Já que todos concordam em reconhecer que a competência está em relação directa com
a acção conseguida, então porque não assimilá-la à habilidade? Se definirmos a
competência como uma habilidade operacional válida, enquadramo-la então na dimensão
da execução. No facto de que a habilidade deve ser praticada, de que está ligada à
acção e uma acção visível e verificável. Introduz-se, também, a ideia de que, a
competência se prova, se mede, se verifica e de que ela não pode ser simplesmente uma
declaração de fé ou boa intenção. Esta definição tem o mérito da clareza: as referências
subjacentes são claramente a procura do concreto, da objectividade e de um consenso
que não é teórico mas sim prático. O que a empresa recompensa e gere é a acção útil, a
que tem visibilidade e faz avançar as coisas. Efectivamente, compreendemos que de
uma forma prática, quando a definição de competência está na base de um sistema de
produção, de remuneração e de formação, procuramos dar-lhes um sentido concreto e
verificável. A noção de validação permite por outro lado introduzir o papel da hierarquia a
quem cabe a tarefa de assegurar essa validação sem a qual não há competência
reconhecida. Concluímos assim que esta ideia de validação é de outra ordem dos outros
dois termos da definição (habilidade operacional), tem a ver não com definição de
competência mas com o processo de tomada de decisão que a acompanha.
A competência é portanto levada à acção, e este sucesso é apreciado em função das
escolhas das organizações. (Metrani, Dalziel, & Bernard, 1994).
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Que limites poderemos reconhecer a tal abordagem? O problema é que as competências
são associadas à acção, na maior parte das vezes, são descritas como acção. De facto,
há nestes casos, muito poucas diferenças entre um referencial de competências e um
referencial de actividades. Ao primeiro, acrescentou-se o verbo “saber” seguido de um
certo número de acções, e assim obtemos a ideia de saber-fazer igual a habilidade.
Outros estudos, paralelamente à abordagem pelas habilidades (saber-fazer), dão um
peso determinante ao comportamento, ao qual atribuem duas acepções:
•

Por um lado, o comportamento opõe-se aos saberes e às habilidades (saberfazer) que são conceitos mais abstractos que tem sobretudo a função de serem
explicativos da acção. O comportamento é que é a acção.

•

Por outro lado, raciocinamos, mais sobre o que pertence ao indivíduo, o que diz
respeito às suas atitudes, e o que permite distinguir dos outros indivíduos
(Wellard, Bethune & Heggen 2007). Considera-se, então, que o comportamento
está directamente ligado à personalidade no sentido em que para predizer o
primeiro basta descrever o segundo, e que para conhecer o segundo é preciso
descrever o primeiro. A personalidade revela-se através dos comportamentos e
que são eles próprios explicados pela personalidade.

Assim, o comportamento inclui necessariamente as habilidades (os saber-fazer) e os
saberes, mas o lugar de destaque vai para a habilidade e, fazer, disso, a competência.
De facto, a competência pode considerar-se uma forma de agir acertada, em que há
participação de saber comportamentais que não são nem saberes teóricos, nem saberes
cognitivos, nem saberes práticos. Por exemplo, o saber encorajar, saber estabelecer um
contacto positivo, saber relaxar, saber ouvir, saber tranquilizar, saber convencer ... a lista
poderia continuar.
Por outro lado, todos estes saberes remetem para noções muito subjectivas, de difícil
objectivação, pertencentes mais à linguagem comum do que a categorias precisas.
De facto, principalmente nas empresas, o saber estar será sempre entendido como o
factor explicativo da competência nem que só seja porque isto é uma maneira de exprimir
a dimensão cultural da organização de saúde.
Assim, o saber estar, seria a relação entre um indivíduo e o seu meio. Seria a marca do
tipo de acção que o indivíduo deseja exprimir, no seu meio, como resposta ás reacções
deste último. Não estamos à procura de características estáveis e armazenadas de uma
vez por todas. O saber estar não é uma série de traços possuídos pelo indivíduo. Situase numa lógica sistémica recusando ver um único factor explicativo da acção e portanto
da competência e como refere (Nuttin 1980) o indivíduo é sempre “um sujeito em
situação” e que o meio é sempre a “situação do sujeito”.
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O saber estar poderia, então, ser considerado como um modo relacional particular. Este
estaria mais em relação com o projecto do indivíduo no seu meio e com e com o tipo de
reacção deste último.
O que significa ser a competência uma forma de orientação cognitiva através do
processo intelectual e uma orientação relacional que gere as dimensões afectivas
inerentes. Isto é ao fim e ao cabo o mesmo que conceder um lugar importante à noção de
intenções postas em prática e portanto ligar, ainda mais, motivação e competência para
descrever o que habitualmente entendemos como saber-estar.
Esta abordagem remete para uma visão totalmente diferente do indivíduo, visto que, é à
partida considerado como um ser em situação de escolha e não como um ser
determinado pela sua personalidade.
Esta posição, em termos de balanço, não deixa de colocar problemas, porque remete
para a análise das motivações individuais para clarificar o saber-estar. É por isso, uma
abordagem globalizante e enriquece fortemente os processos de orientação, em
particular, na fase de elaboração. (Shin, Jung, Shin & Kim 2006).
Distinguimos, voluntariamente, diversas componentes à volta das quais gira a discussão
sobre a melhor forma de apreender a competência. E de facto, uma destas dimensões
tem mais peso que a outra. Mas o reflexo clássico consiste em combinar estas diferentes
abordagens sob a forma de uma trilogia cuja soma formaria o conjunto das competências
necessárias para assegurar um emprego ou para caracterizar um indivíduo.
Habitualmente, esta combinação não repousa sobre uma teoria construída que explicaria
o porquê de competência englobar estes elementos, mas sim, trata-se de reunir o
consenso sobre a constituição da competência, para facilitar a comunicação no interior
das empresas.
Por último, importa fazer alguma reflexão sobre as competências cognitivas, que segundo
o nosso ponto de vista trata-se de uma definição bastante prosaica da competência, ou
seja, a capacidade de resolver problemas de uma maneira eficaz num determinado
contexto. Isto significa que a eficácia não existe por si só mas é determinada, entre
outras, pelo contexto. (Jordão, 1997).
Partindo deste pressuposto, o que procuramos perceber não diz respeito aos problemas
mas – que podemos traduzir por actividades – mas sim o “como” se resolvem. Assim, a
competência não é o que fazemos mas sim o como conseguimos fazê-lo de forma
satisfatória. É portanto o que está subjacente à acção e não é a acção em si, (Andreani &
Pinaud 1998; Ruthes & Cunha 2008).
Por outras palavras, a questão é a seguinte: como é que as pessoas resolvem os
problemas em contextos particulares? Isto exige um questionamento sobre as estratégias
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de resolução de problemas, que são utilizadas para agir. Estas estratégias estão no
centro da competência, são explicativas do como conseguimos agir.
Estes “processos intelectuais” são de ordem cognitiva; estão próximos do que os
cognitivistas chamam de “conhecimentos processuais”. Têm o papel de guia da acção,
são o que permite integrar outras competências em função do contexto. Assim:
•

A competência não existe por si só, tem de estar sempre situada em relação a um
problema particular num contexto específico.

•

A competência não pode ser entendida como uma sucessão ou uma soma ou
ainda uma acumulação de competências particulares. É a combinação original,
num determinado contexto, de vários aspectos entre outros, cognitivos, existe
uma competência particular que tem um papel de integração em relação às outras
e que guia a acção, são os processos intelectuais, que se baseiam no postulado
seguinte:

Quando há resolução de um problema, o processo intelectual está presente, até quando
se trata de lidarem um problema de ordem relacional ou material, não se trata de saber
se estes passos são conscientes ou não mas apenas o facto de serem eficazes para
chegar à performance definida pela organização, o meio, o contexto. A hipótese retida é
de que estes processos intelectuais são espontaneamente transferidos no caso de uma
mobilidade ou de uma mudança de contexto. Para situar Michel, (1991) indica dois
motivos:
•

São em grande parte inconscientes e automatizados o que faz com que nem
sequer nos coloquemos a questão: é assim que temos o reflexo de abordar o
problema;

•

São os fiadores do sucesso e não são construídos na acção pela experiência, no
caso de mudança ou de ruptura são ainda mais importante dada a dose de
desconhecido encontrado.

O emprego pode ser visto como uma série de problemas para resolver. Alguns passos de
resolução de problemas são mais eficazes, mais adaptados que outros, são, de facto,
mobilizados com frequência.
Mas como qualificar os diferentes passos intelectuais? Poderíamos pensar que existem
tantos passos intelectuais quantos problemas. De facto, não é nada disso. Ao trabalhar
com um grande número de actividades e de pessoas, pudemos progressivamente
agrupar os passos intelectuais por grandes categorias que permitem caracterizar os
processos de resolução de problemas dominantes no emprego ou no empregado,
construindo-se então uma tipologia segundo três famílias:
•
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•

Os passos do tipo adaptação

•

Os passos do tipo criação” (Michel 1991:49)

Esta tipologia não é uma tipologia psicológica mas sim cognitiva
É claro que, o processo intelectual não basta para explicar toda a competência, mas
procura principalmente o que é discriminante, explicativo, o que faz a diferença ou a
proximidade entre duas funções, entre duas pessoas. É uma abordagem eficaz
principalmente em termos de mobilidade e de orientação e menos eficaz em termos de
avaliação e de hierarquização dos empregos.
A competência cognitiva analisa-se com ajuda de três critérios integrados e mobilizados
pelo “maestro” que é o processo intelectual e cuja combinação forma configurações
originais, particulares e explicativas do sucesso na acção. São eles:
•

“Os saberes referenciais;

•

A relação com o tempo e o espaço;

•

A interacção relacional” (Michel 1991.50)

Nos saberes de referência procura-se apreender o quadro de referências, mais ou menos
teórico, no qual o actor resolve o problema. De facto, os processos intelectuais
constituem a dinâmica dos processos de resolução de problemas; o quadro de
referências constitui a paisagem na qual tem lugar esta dinâmica. Correspondem em
parte ao que os cognitivistas chamam os conhecimentos declarativos, mas unicamente
no ângulo dos que foram conservados em memória longa. Não nos referimos aos
conhecimentos declarativos que desaparecem logo que o contexto do problema muda
visto que por definição, não são transferíveis em caso de mobilidade.
Segundo o tipo de problema, este quadro de referência será mais ou menos abstracto e
teórico, mas, que constitue a biblioteca de base que permite compreender, agir e
aprender no emprego. São conhecimentos estáveis que fornecem os esquemas de
explicação a partir dos quais as outras noções virão integrar-se (Moral, Osuna, Gaston,
Padilla & Casado 2005).
A competência também se pode analisar sobre a vertente da interacção relacional, este
critério diz respeito ao tipo de relações necessárias para resolver os problemas aquando
da actividade dominante. Apesar do aspecto relacional evidente, não procuramos,
através deste critério, tomar em conta uma dimensão psico afectiva particular, nem
mesmo uma aptidão social que achamos muito difícil de medir. Situamo-nos sempre na
esfera cognitiva e procuramos apreender um processo intelectual e o que é necessário
para agir e resolver os problemas.
Michard (1997) refere que interacção relacional analisa-se através de dois indicadores
que são a frequência e a natureza da interacção.
No que diz respeito à frequência, distinguimos dois níveis: “rara” e “frequente”.
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Ao nível da interacção rara o trabalho é feito com muito pouca interacção. O actor segue
um processo intelectual sem fazer intervir o processo de outras pessoas. Por exemplo,
quando um Enfermeiro se dedica a actividades de pesquisa.
Na interacção frequente compreende o desenvolvimento de actividades que necessitam
de numerosas relações. A título de exemplo, o desenvolvimento de um cuidado
específico ao doente.
Ainda podemos distinguir três naturezas de interacções:
“Ao lado” – quando implica a integração regular de informações provenientes de outrem.
Estas informações são necessárias para a organização e o avanço do trabalho mas não
modificam o processo intelectual.
“Frente a” – interacção que caracteriza as relações de frente a frente como é o caso de
estar com o doente, e também a posição do professor frente a uma turma.
Por último a interacção “com” – trata-se de um trabalho de equipa implicando uma
colaboração estreita no desenrolar das actividades. É necessário integrar outras lógicas
de pensar para resolver os problemas colocados. Para além doutros exemplos, temos o
caso do formador de adultos e quando tem que se implementar determinado tratamento a
um doente.
Gostaria ainda, de referir que não podemos fazer tudo e em qualquer sentido com o
balanço de competências, como se fosse um grande saco, no qual, um pouco ao acaso,
e em função dos diversos percursos profissionais dos prestadores, pois torna cada vez
mais relativo e limitado o conhecimento da realidade, parece-nos, pelo contrário,
necessário acrescentar a coerência dos métodos e processos propostos reflectindo no
objectivo pretendido e nas escolhas conceptuais subjacentes.
Nesta perspectiva, pensamos que a competência em enfermagem advém como resultado
de fontes muito diversificadas, como a ciência, a experiência e a interacção com outros
profissionais e com os doentes, para Ceitil (2006) trata-se de uma aprendizagem
contínua cada vez mais decisiva para a eficácia da performance profissional. Para
Pulpón, Solá, Gispert & Martinez (1997) estes contextos compreendem o conjunto das
actividades profissionais, missão, funções, tarefas e performances requeridas na
execução. Assentam nas lógicas e no referencial das ciências de enfermagem que lhes
servem de suporte e podem ser avaliadas através dos balanços e portfolios das
competências.

2.3.3 - O modelo de Virgínia Henderson: uma operacionalização das competências
A enfermagem, ao longo dos tempos, sempre se colocou na vanguarda de uma
perspectiva holística de saúde, isto é, os problemas de saúde/doença não podem
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ser perspectivados exclusivamente na vertente biomédica, mas há que enquadrar
o sujeito que tem esses mesmos problemas, nas múltiplas dimensões da sua
pessoalidade como ser único que é. Neste sentido, são vários os modelos de
enfermagem que se desenvolveram e têm vindo a ser desenvolvidos, que abarcam
o sujeito de cuidados numa visão globalizante, condizentes com o perfil de
competências esperado nos profissionais de enfermagem.
Dos modelos existentes, optamos por explorar o modelo de Virgínia Henderson,
pelo facto de queremos estudar tal como refere Rodrigo, Ferrin & Gómez (2000) as
implicações da formação na prática de cuidados, tendo em conta as necessidades
do indivíduo,
A essência do modelo conceptual de Henderson centra-se na pessoa como um ser
humano, único, completo, com componentes biológicas, psicológicas, sócioculturais e espirituais, que tem catorze necessidades básicas ou requisitos que
devem satisfazer para manter a sua integridade física e psicológica e promover o
seu desenvolvimento e crescimento. Porquanto esta autora comprometeu-se, de
alguma forma, com o processo de regulamentação da prática de enfermagem onde
salienta a assistência de indivíduos em actividades essenciais para a manutenção
da saúde, para a recuperação ou para chegar a uma morte serena, propondo
então catorze componentes do atendimento básico de enfermagem. A essas
componentes básicas, a autora chama-lhes necessidades, encarando-as como
algo que se precisa e não como uma falha de qualquer coisa. Para ela,
necessidade é algo de positivo, comum a todos os seres humanos.
As necessidades por ela referidas, embora numa primeira análise pareçam apenas
bio-fisiológicas, elas contemplam as componentes psicológicas, sociais e culturais.
No entanto, as primeiras nove componentes são essencialmente fisiológicas, a
décima e a décima quarta relacionam-se com os aspectos psicológicos da
comunicação e da aprendizagem. A décima primeira tem a ver com os fenómenos
espirituais e morais. A décima segunda e a decima terceira estão socialmente
orientadas para a recuperação e recreação.
Para uma melhor entendimento do conceito destas necessidades passamos a
descrevê-las mais em pormenor:
1 - Respirar normalmente
A forma de satisfazer esta necessidade é individual e pessoal. A necessidade de respirar
de um adulto ou de um recém-nascido ou de um atleta difere.
A componente bio-fisiológica desta necessidade manifesta-se na respiração pulmonar e
celular tal como na relação existente entre aparelho respiratório e circulatório, nervoso,
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muscular e outros. No entanto, existe uma componente bio-social – cultural importante na
necessidade de respirar e que influencia significativamente, são exemplos, as emoções
vividas, o medo, a raiva e a cólera.
2 - Comer e beber adequadamente
O movimento das mãos em direcção à boca, bem como a mastigação, deglutição e a
digestão de alimentos são as componentes bio-fisiológicas desta necessidade e a
capacidade que o indivíduo tem para ser independente quanto à sua alimentação e
hidratação depende de vários factores.
No que se refere à componente psicológica, social e cultural desta necessidade pode
dizer-se que ela depende da raça, da religião ou até da nacionalidade de cada um. O
horário das refeições a título de exemplo, varia de país para país, assim como os
alimentos que se consomem.
A forma como as pessoas comem também varia consoante a cultura, o próprio
aleitamento materno é visto de forma diferente pelos indivíduos de culturas diferentes.
3 - Eliminar os resíduos orgânicos
Inclui a eliminação renal, intestinal, respiratória e cutânea. A dimensão bio-fisiológica
varia com a idade e com a saúde do indivíduo e pode ser química, mecânica, nervosa,
hormonal.
Estes tipos de eliminação variam em função das emoções agradáveis e desagradáveis. A
atitude dos pais face à aprendizagem das crianças no controle dos esfíncteres; a
necessidade de privacidade de cada indivíduo na satisfação desta necessidade bem
como a ligação entre eliminação e genitalidade, provem da herança sociocultural, que é
visível tanto nas crianças como nos adultos.
4 - Movimentar-se e manter uma postura correcta
A dimensão biofisiológica desta necessidade tem a ver com o sub-sistema muscular,
esquelético, cardiovascular e nervoso, que influencia a capacidade que o indivíduo tem
em se movimentar e manter uma postura correcta. Esta necessidade também se
manifesta de forma diferente, quando ser trata de uma criança ou um adulto, ou de um
doente paraplégico e um atleta.
O mesmo se passa em relação à dimensão psico-socio-cultural que também varia de
indivíduo para indivíduo. Os costumes sociais, como as boas maneiras, às refeições por
exemplo, condicionam a postura do indivíduo.
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5 - Dormir e repousar
Os aspectos bio-fisiológicos do sono e repouso dependem do estado de saúde do
indivíduo, bem como da sua idade. Um recém-nascido ou um adolescente, um
convalescente ou saudável têm necessidades diferentes de sono e repouso.
A privação do sono ou mesmo dos sonhos nocturnos, provocam perturbações físicas e
psíquicas.
Na dimensão psico-socio-cultural as emoções e as obrigações sociais afectam o sono e o
repouso, sendo por vezes necessário o recurso terapêutico e/ou técnicas de relaxamento
para favorecer o sono. Esta necessidade de sono e repouso, é sentida de forma diferente
por cada pessoa e muitas vezes está relacionada com épocas de muito trabalho stress
entre outros.
6 - Vestir-se e despir-se
A satisfação desta necessidade está condicionada pela integridade neuromuscular. Como
exemplo podemos referir uma mulher que foi sujeita a uma mastectomia e uma pessoa
com hemiplegia ficam com limitações para esta necessidade.
Sob o ponto de vista psico-socio-cultural, a necessidade vestir-se e despir-se, poderá ser
uma afirmação da própria personalidade e sexualidade de cada um.
7 - Manter a temperatura do corpo dentro dos limites normais
Esta necessidade é influenciada sobretudo pela dimensão bio-fisiológica nomeadamente
pela idade, a tolerância às mudanças de temperatura do ambiente, a hidratação e
nutrição do indivíduo, o exercício físico e naturalmente o hipotálamo, bem como as
emoções e a ansiedade.
8 - Estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos
Algumas doenças condicionam o indivíduo para a satisfação desta necessidade, são
elas: as doenças de pele, a diabetes, as colostomias entre outras.
Sob o ponto de vista da dimensão psico-socio-cultural, as emoções interferem de uma
forma significativa desencadeando inúmeras vezes o aumento da transpiração.
As diferenças sociais de determinados grupos influenciam também os hábitos de higiene
individuais.
9 - Evitar os perigos
Os perigos podem surgir tanto do ambiente externo como interno.
No plano bio-fisiológico, a segurança pode consistir em tomar determinada medicação,
certos alimentos, ou em adoptar determinadas medidas específicas nomeadamente por
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grades na cama de um doente agitado, ou vigiar de perto uma pessoa com tendência
suicida.
A independência nesta componente comporta também uma dimensão psico-sociocultural, que para a sua prevenção poderá exigir por exemplo a presença de parentes ou
amigos, ou apenas um telefonema para um familiar evitando o isolamento social.
10 - Comunicar com os seus semelhantes
A dimensão biológica, desta necessidade, manifesta-se em todas as expressões verbais
e não verbais entre elas, a marcha, a postura e o vestuário.
Sob o ponto de vista fisiológico a comunicação verbal, compreende a articulação das
palavras, a fonação, os movimentos da mão e a expressão facial.
A dimensão psco-socio-cultural manifesta-se nos sentimentos e ideias e também na
forma como determinados grupos exprimem determinadas emoções e que no fundo
influencia a aceitação, ou não, do seu conteúdo.
11 - Praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças
Os fenómenos sócio-culturais e a evolução das práticas religiosas constituem a dimensão
psico-socio-cultural desta necessidade. A adesão a determinada ideologia é condicionada
pelo estado de saúde do indivíduo, que numa determinada situação o pode aproximar ou
afastar de determinada ideologia.
12 - Ocupar-se de forma a tornar-se útil
Esta necessidade está presente em todas as épocas da vida. O desenvolvimento da
maioria das actividades depende das capacidades fisiológicas e do desenvolvimento
psico-social do indivíduo, onde também as normas culturais influenciam as suas
actividades.
13 - Divertir-se
A independência nesta actividade também compreende uma dimensão bio-fisiológica. O
estado de saúde individual, tem influência directa na escolha da actividade recreativa.
A necessidade de recreação tem muita importância para o indivíduo, independentemente
do seu estado de saúde, porquanto as actividades devem ser adequadas à sua situação
de saúde.
14 - Aprender
Todo o ser humano procura satisfazer a sua curiosidade e aumentar os seus
conhecimentos.
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A componente biológica desta necessidade é a inteligência e a fisiológica tem a ver com
a integridade dos sentidos. A necessidade de aprendizagem está especificamente ligada
à necessidade de ser útil e de recreação, mas pode ser condição essencial para o
restabelecimento da independência na satisfação de todas as necessidades.
Todas as necessidades para esta autora se encontram interrelacionadas, sendo que
cada indivíduo tem uma forma muito peculiar na sua satisfação.
Esta teoria é uma referência para a enfermagem, porque pretende estabelecer, por meio de
conceitos e modelos, bases de conhecimento para a orientação da prática profissional.
A análise dos problemas de saúde, segundo esta teórica, faz suscitar necessidades de
aprendizagem específicas dos enfermeiros no que se refere à prestação de cuidados, à
investigação e à formação.
Breve síntese
Neste capítulo tivemos a preocupação de enfatizar a enfermagem e a qualidade de
cuidados.
De facto, o profissional de enfermagem, pela sua formação científica e humanista, pela
sua posição estratégica no sistema de saúde, deve assumir com legitimidade a gestão
dos cuidados de enfermagem. Interessa aqui dizer que os cuidados ao doente são a
razão de ser da profissão e constituem o motor do nosso trabalho, portanto, o nosso foco
de atenção e objecto de estudo da enfermagem enquanto disciplina.
As actuais exigências ao pessoal de enfermagem é que dirija a sua atenção para a
gestão de cuidados, este é um conceito abrangente e refere-se à aplicação de um juízo
profissional na planificação, direcção, controle e avaliação dos cuidados de enfermagem
a fim de que estes sejam oportunos, contínuos, personalizados, seguros e acessíveis
para o utilizador de cuidados (paciente, família e comunidade). A gestão de cuidados,
resulta de competências pessoais, profissionais e instrumentais para organizar,
coordenar e articular os cuidados aos diferentes níveis de prevenção, assegurando assim
a continuidade de cuidados. Requerendo do profissional conhecimentos e habilidades
incorporando as inovações tecnológicas, definindo as suas responsabilidades, visando a
eficácia e eficiência dos cuidados prestados.
Muitas vezes os cuidados de enfermagem não têm visibilidade, cuidar ou preocupar-se e
pensar em alguém, reforçar as suas capacidades ou conhecimentos em saúde/doença,
estar presente são acções invisíveis. Para cuidar em sentido mais amplo do termo, é
decidir, conhecer a pessoa, o seu meio e apoia-lo para assim melhorar a sua saúde.
Espera-se ainda que os profissionais de enfermagem possuam competências
comunicacionais, atitude empática, assim como sejam capazes de fornecer informação
adequada, assim como sejam capazes de providenciar a informação necessária que
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oriente o doente física e emocionalmente durante a sua permanência física no hospital.
(Johansson, Oléni & Fridlung, 2002). Aqui configura-se a tríade dos alicerces do ser
enfermeiro: saber, saber ser e saber estar.
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No mundo actual em que em termos ideológicos se defende a autonomia e a
singularidade do indivíduo em todas as áreas sociais, nomeadamente nos contextos de
saúde, pelo que valores idênticos estão subjacentes nos discursos em torno dos direitos
e deveres de todos os actores. É neste contexto, que começa a ser reconhecido, no
âmbito da avaliação da qualidade dos serviços de saúde, a satisfação do utente, muitas
das vezes, denominado também cliente numa alusão empresarial, mas também de
reconhecimento das suas vontades, valores, crenças, em suma valorizando-se a sua
apreciação. De facto, a literatura utiliza indiscriminadamente os termos doente, cliente,
utente ou utilizador de cuidados. Segundo o dicionário da língua portuguesa (Costa &
Melo, 1999), encontramos as seguintes definições:
•

Doente: que tem doença; enfermo; achacadiço; fraco; que sofre de dor.

•

Cliente: é uma pessoa que confia os seus interesses a um procurador, advogado,
tabelião (podemos referir profissional de saúde); constituinte; freguês; doente (em
relação ao seu médico).

•

Utente: que usa; pessoa que utiliza bens ou serviços públicos.

•

Utilizador: aquele que utiliza ou usa; utente; usuário.

Poderemos referir que a utilização de um termo em detrimento de outro pode ter
subjacente, uma lógica linguística ou cultural. De algum modo, é do senso comum que a
terminologia de doente remete a pessoa para uma posição de submissão, e a
terminologia de cliente ou mesmo utente começou a ser utilizada com a crescente
evidência de que a pessoa que recorre aos serviços de saúde deve assumir um
protagonismo activo na gestão do seu processo de cuidados. Contudo, na presente
investigação estas terminologias serão utilizadas indiscriminadamente, isto é, é-lhes
atribuído o mesmo sentido: a pessoa que por condições várias necessita de vigilância,
supervisão, e cuidados de saúde.
Neste novo milénio os sistemas de saúde perspectivam-se como dinâmicos (Turris,
2005). Segundo esta autora, os constrangimentos económicos, a reestruturação dos
serviços de saúde, as mudanças demográficas, os crescentes e complexos avanços nas
áreas das ciências biomédicas e afins, colocam em situação de risco de ruptura os
anteriores ou ainda vigentes serviços de saúde. Para além disso, o aumento do consumo
dos serviços de saúde e, simultaneamente, o aumento da responsabilização das
instituições de saúde, leva à necessidade de estas se certificarem se as pessoas estão
ou não satisfeitas com os cuidados que recebem.
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A avaliação da qualidade foi introduzida nas organizações de saúde de forma a potenciar
uma análise mais objectiva da eficácia e eficiência dos serviços que presta. Assim, os
parâmetros avaliativos são complexos versando a estrutura, o processo e os resultados
da organização.
A satisfação dos utentes é um importante indicador da qualidade dos cuidados (Williams,
2004), não só por condições humanas pois a maior satisfação leva a um maior bemestar, mas também por questões de ordem económica, pois esse bem-estar reverte-se
num melhor equilíbrio do individuo mesmo quando portador de doença. Os resultados
das investigações referentes à satisfação do utente podem constituir um instrumento
concreto e acessível às administrações das instituições de saúde, e ao próprio sistema
político (Turris, 2005), rentabilizado como forma de potenciar melhorias efectivas na
qualidade dos cuidados de saúde.
A satisfação do utente assume nos contextos actuais uma particularidade dada a
prevalência de situações de cronicidade. Isto incondicionalmente leva a necessidade de
cuidados de saúde mais complexos e de algum modo permanentes, pois citando Miller
(1992) referido por Williams (2004), a doença crónica é definida como uma alteração
permanente do estado de saúde, causada por uma condição patológica não reversível
que leva a incapacidades residuais que não podem ser resolvidas com um simples
procedimento cirúrgico ou um tratamento médico com objectivo curativo. A doença
crónica é assim considerada uma situação incurável, permanente e que maioritariamente
não existe como condição singular, isto é um problema num órgão ou sistema leva ao
desequilíbrio de outros órgãos e sistemas, espelhando bem que a saúde passa pela
homeostasia do corpo. O aumento das doenças crónicas tem sido descrito como a
epidemia do futuro (Ogle, Swanson, Woods, & Azzouz, 2000).
Essencialmente a doença crónica e a multiplicidade de morbilidade que lhe está
associada leva a um aumento de dias de internamento, de readmissões, e
desenvolvimento de complicações do estado funcional do indivíduo o que vem
complexificar a necessidade de cuidados e consequente aumento dos custos em saúde.
Inerente a toda a esta complexidade emerge a relevância da satisfação, pois esta vai
condicionar o processo de gestão dos problemas de saúde e consequente adesão ao
processo terapêutico. No entanto em grande parte dos serviços de saúde, verificam-se
altas precoces (Brooten, Youngblut, Kucher & Bobo, 2004), o que exige novos modelos
de cuidados (Cumbie, Conley & Burman, 2004), para a maior eficácia dos resultados.
Efectivamente, a pessoa com uma doença crónica tem que ser considerada como
processadora activa, que constrói uma representação da doença, e em função desta
regula o seu comportamento. Há que reestruturar a dinâmica de cuidados, “promote
health within illness, facilitate the management of bio –psycho- social-spiritual needs and
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address human confort and quality of life (Cumbie, Conley & Burman, 2004: 79). Neste
contexto, configura-se a relevância da satisfação do utente, pois esta vai potenciar a
capacidade de assumir a responsabilidade da manutenção dos tratamentos, e o
desenvolvimento de competências na avaliação da doença no dia a dia. Contudo, não há
uma linearidade neste processo. De facto o crescente aumento das doenças crónicas
leva à necessidade de que os doentes e as famílias monitorizem várias actividades para
manter ou melhorar um estado aceitável de saúde. Aqui há que equacionar as
preferências do doente, as quais se repercutem mais na satisfação dos doentes do que
propriamente na qualidade dos cuidados (Ervin, 2006). Isto é, se por exemplo, um doente
é aconselhado pelo profissional de saúde para alterar os seus hábitos de vida, mas isto
não vai de acordo com a sua vontade (mesmo que se demonstre a relevância para a
saúde), a satisfação deste doente vai ser menor relativamente aos cuidados. Isto
evidencia a complexidade do conceito de satisfação para cada uma das partes
envolvidas. Por isso, a satisfação dos doentes nem sempre é preditora de melhores
resultados no seu estado de saúde.
São múltiplos os factores que condicionam a satisfação dos doentes nos serviços de
saúde. Mas é inquestionável que “nurses might have a particularly important influence on
patient hospital satisfaction because they occupy a central position within the hospital
system for providing patient care” (Gotlieb, 2002, p. 55).
É nesta área da satisfação do utente que iremos desenvolver este capítulo no seu inter
cruzamento com a problemática da qualidade em saúde. Neste contexto, analisaremos
mais especificamente os contributos dos profissionais de enfermagem para a satisfação
dos

doentes.
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3 - SATISFAÇÃO DO UTENTE

A avaliação dos serviços de saúde tem-se tornado uma problemática relevante nos
sistemas de saúde de qualquer país, senão mais pela necessidade de demonstrar a
eficácia dos cuidados e o equilíbrio entre custo e benefício. No caso da avaliação da
satisfação dos utentes, reflecte-se que, embora o termo “satisfação” esteja na ordem do
dia, é um conceito cujos contornos se mostram vagos, reunindo realidades múltiplas e
diversas (Esperidião & Trade, 2006).
A relevância da avaliação da satisfação dos utentes, poderemos referir de algum modo
que decorre da transferência das políticas de qualidade das empresas industriais, em que
a satisfação dos clientes é considerada fundamental para a sobrevida dessas mesmas
organizações (Edwards, & Staniszewska, 2000). Segundo estes autores, o termo
“satisfação do doente” tem subjacente uma conotação passiva, porque é a expressão da
sua reacção aos cuidados recebidos, mais do que um envolvimento activo no processo
terapêutico. Enquanto que a utilização do termo “satisfação do cliente” numa perspectiva
empresarial tem inerente um envolvimento activo dos utilizadores dos seus produtos que
se associam aos resultados, pois quanto maior for a satisfação do cliente maior será a
utilização dos produtos.
Os estudos da satisfação dos utentes começaram a emergir na década sessenta
inseridos no paradigma do consumismo e na cultura da qualidade (Turris, 2005). Assim, a
satisfação dos utentes é considerada uma meta a atingir pelos serviços de saúde,
devendo os resultados da investigação nesta área constituírem um contributo para a
melhoria dos serviços de saúde (Jenkinson, Coulter, Bruster, Richards, & Chandola,
2002). Para além disto, os estudos sobre a satisfação dos doentes com os cuidados de
enfermagem tornaram-se relevantes como um contributo fundamental para identificar a
especificidade dos cuidados de enfermagem no contexto das práticas de outros
profissionais de saúde (Green & Davis, 2005).
Vários estudos (Merkouris, Ifantopoulos, Lanara, & Lemanidou, 1999; Gotlieb,
2002;Johansson, Oléni & Fridlund, 2002; Shmidt, 2003; Merkouris, Papathanassoglou,
Lemonidou, 2004; Davis, 2005) concluem que a satisfação dos utentes com os cuidados
de enfermagem constitui um predictor relevante da satisfação global com a experiência
hospitalar, logo com a satisfação da qualidade dos cuidados.
Contudo a base teórica da satisfação global dos utentes com a hospitalização, assim
como a satisfação com os cuidados de enfermagem permanece pouco clara
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(Staniszewska & Ahmed 1999). A avaliação do doente com os cuidados que lhe são
prestados representa a percepção desses mesmos cuidados. Também é evidente que
aos doentes é reconhecido uma capacidade limitada na influência na qualidade dos
cuidados recebidos (Irurita, 1999). De facto comportar-se como doente é visto
fundamentalmente como um fenómeno social “que situa o que tem uma doença num
estatuto especial que o obriga a um comportamento específico: o papel do doente” (Llor,
Mateo, Izquierdo, & Munuera, 1995). Este papel no contexto de internamento exacerba a
vulnerabilidade da pessoa pela alteração de papéis que não fazem parte do quotidiano do
indivíduo (Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2006). De facto, a admissão de um doente ao
hospital, para além dos problemas inerentes ao diagnóstico e tratamento, supõem outras
variáveis decorrentes da realidade psicológica/ social do doente, que é muito mais que
um organismo biologicamente alterado e o hospital como instituição, não está hoje em
dia, para dar resposta a essas necessidades (Llor et al. 1995). Isto poder-se-á reverter
nos níveis de satisfação dos doentes sobre o seu processo de cuidados, tendo em conta
que este papel os remete muitas vezes para uma posição de subalternidade.
Mas a avaliação da satisfação do doente tem que ser mais que um elencar de listas de
problemas /indicadores de satisfação / insatisfação. Turris (2005) defende a investigação
baseada numa abordagem feminista focaliza-se mais na compreensão do processo, do
que nos resultados. Segundo esta autora, uma perspectiva feminista decorrente de uma
maior sensibilidade leva a uma maior compreensão do todo o contexto envolvente
associado à satisfação. Mais que um questionamento dualista se, se está ou não
satisfeito com um ou outro aspecto dos cuidados, há que compreender os valores e as
crenças que estão subjacentes ao significado dessa satisfação. Emerge desta análise a
complexidade já referida, mas não deixa de ser interessante quando nos debruçamos
sobre a satisfação dos doentes face aos cuidados de enfermagem, que ainda é hoje uma
profissão dominantemente feminina. Poderá emergir daqui uma hipótese de trabalho para
futuras investigações.
Mas ao falarmos de satisfação dos utilizadores de cuidados de saúde, antes de nos
debruçarmos sobre o conceito de satisfação há que reflectir sobre as múltiplas
terminologias que estão associadas a esse utilizador, pois de algum modo se
interrelacionam com o conceito em análise.
De facto ao referir-se à pessoa que utiliza os serviços de saúde são vários os termos que
a designam: doente, utente, cliente entre outros. Dentro destes o conceito de doente foi o
mais utilizado durante décadas, o que evidencia a passividade a que era remetida a
pessoa quando necessitava de cuidados de saúde. De facto, no passado século XX, do
qual permanecem reminiscências no século actual, a política de saúde tem evidenciado a
sua fase despótica – ilustrada, disposta a outorgar a saúde ao povo porém sem a
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participação activa e real do mesmo (Llor, 1995). A utilização da terminologia cliente vem
da linguagem empresarial e pressupõe que o utilizador dos serviços de saúde deve ser
similar aquele quando a pessoa se encontra no papel de aquisição de bens ou serviços a
nível de mercado (Johansson, Oléni & Fridlung, 2002).
“A opinião do utente tem vindo a ser cada vez mais considerada no domínio científico e
pelos vários parceiros sociais no sentido de monitorizar a qualidade dos serviços de
saúde e de avaliar a eficácia das medidas correctivas que se têm vinda a implementar no
Sistema Nacional de Saúde” (Pereira, Araújo-Soares & McIntyre, 2002, p.69).
3.1 - CONCEITO DE SATISFAÇÃO
Não se encontra consensos na literatura consultada sobre o conceito objectivo que
defina a satisfação do utente (Mahon, 1996; Fagertröm, Erikssom & Engberg, 1999;
Sitzia, 1999; Walsh & Walsh, 1999; Edwards & Staniszewska, 2000), sendo segundo
estes autores um conceito sub-teorizado. Isto porque não existe um construto teórico
que dê sustentabilidade a este conceito (Turris, 2005). No entanto, a satisfação é um
indicador relevante na área da qualidade dos cuidados com repercussões na
planificação e avaliação dos mesmos. Isto porque numa política do consumidor há
que ter em conta a perspectiva do mesmo, salvaguardando os seus direitos. Para
além disto, é reconhecido que um doente satisfeito é mais aderente ao tratamento e a
orientações que recebe dos profissionais de saúde (Johansson, Oléni & Fridlung,
2002), pois ninguém pode referir de que modo, os cuidados são importantes, para o
doente, senão ele próprio. Daí que os doentes podem esperar e exigir a satisfação
dos cuidados, assim como tornarem-se participantes activos na tomada de decisão
em relação aos cuidados que lhe são prestados.
Segundo Ware, e colaboradores (1978), Pascoe, (1983), citados por Mahon, (1996) a
satisfação do doente é perspectivada quer como uma variável dependente da qualidade
dos cuidados, como também preditora de comportamentos subsequentes relacionados
com a saúde, podendo a insatisfação levar a comportamentos de não adesão ao regime
terapêutico, com os riscos associados para a vida do indivíduo, e que indirectamente se
reflectem em custos acrescidos para os serviços de saúde, e em última análise para a
própria sociedade. Contudo, a satisfação do doente pode não ter efeitos terapêuticos
específicos, mas o facto de diminuir a ansiedade e aumentar o sentido de controlo sobre
os acontecimentos, pode contribuir para uma recuperação mais rápida (Renzi, et al,
2005), o que significa que contribui para uma melhor qualidade de vida.
Muitas das definições da satisfação do doente incluem elementos de subjectividade, tais
como expectativas, e percepções. Mahon, 1996, ao citar Ferrans et al. (1987) refere que
119

SATI SFAÇÃO

DO

UTENTE:

UM

RESULTADO

I NDISPENSÁVEL

a satisfação do doente é influenciada pela forma como os cuidados satisfazem as
expectativas, e citando Frank, (1987) menciona que essas expectativas têm sido
definidas como respostas a situações específicas, que são influenciadas por factores
ambientais, experiências passadas, e o contexto da situação. Raftopoulos (2005) refere
que a satisfação do doente pode ser interpretada como aquilo que torna capaz o doente
de avaliar os seus próprios cuidados, segundo a qualidade de cuidados percebida.
Muitos investigadores referem que o conceito de satisfação do doente é multidimensional
(Mahon, 1996; Newsome & Wright, 1999; Staniszewska & Ahmed 1999). Assim
Newsome e Wright, (1999), referem que a satisfação do doente é um processo complexo
que oscila entre as suas expectativas e as suas percepções referentes aos serviços ou
produtos em questão. Subjaz a esta definição segundo os mesmos autores, um
pressuposto da teoria de marketing, em que os cuidados não podem atingir um nível
elevado de qualidade se os utilizadores não se mostrarem satisfeitos. Mahon (1996) e
Staniszewska e Ahmed (1999) citam a definição de Pascoe (1983), como um processo
comparativo que envolve quer uma avaliação cognitiva quer como uma resposta afectiva,
emocional, e que constitui uma resposta efectiva à estrutura, ao processo e aos
resultados dos serviços. Segundo Wilkin, el al (1992), citado por Mahon (1996), a
avaliação subjectiva da qualidade dos cuidados de saúde, representa a satisfação de
uma mistura complexa das necessidades percebidas, das expectativas de cuidados e da
experiência de cuidados.
Estes contributos fazem com que os cuidados de enfermagem sejam orientados para o
doente e para os resultados (Johansson, Oléni & Fridlung, 2002; Green & Davis, 2005).
Ware el al (1978), referidos por Mahon (1996), desenvolveram um taxonomia da
satisfação do doente com oito dimensões: arte de cuidar / atitude interpessoal, qualidade
técnica dos cuidados, acessibilidade/ utilidade; questões económicas (a forma como os
serviços são pagos); ambiente físico; disponibilidade dos cuidadores; continuidade e
eficácia nos resultados.
Diferentes profissionais de saúde têm influências diferentes na percepção da satisfação
dos utentes (Staniszewska & Ahmed 1999). Quando por exemplo se estuda a relação
profissional de enfermagem – doente, esta é considerada um preditor válido para níveis
elevados de satisfação (Knutson, 2000; Gotlieb, 2002). No entanto, quando se faz a
análise, segundo este prisma, focaliza-se a avaliação da satisfação no comportamento
dos profissionais de enfermagem (que efectivamente pode ser melhorado), mas ignora-se
muitas vezes os constrangimentos organizacionais da prática de enfermagem como por
exemplo o excesso de trabalho que impede o estabelecimento de uma relação eficaz
(Turris, 2005). Já Colliére (1989) refere “que no contexto em que a técnica exerce um
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predomínio difícil de ignorar, salvaguardar um papel “humano” sentido pela profissão
como cada vez mais necessário, num hospital invadido pela técnica, se esbarra no facto
de que já não há mais lugar em termos de tempo de trabalho e de valor económico, para
a relação humana entre o profissional de enfermagem e o doente, quando a actividade é
cada vez mais racionalizada” (p. 160-161).
Para Eriksen (1995) a satisfação do utente é definida como a avaliação subjectiva da
sua reacção cognitiva e emocional resultante da interacção entre as expectativas
referentes aos cuidados de enfermagem ideais e a percepção dos cuidados recebidos.
Os doentes têm expectativas de que o profissional de enfermagem tem um papel
central nos seus cuidados (Staniszewska & Ahmed 1999), assim como as expectativas
em relação aos cuidados prestados pelo próprio profissional. Estas expectativas não
são só relacionadas com o conhecimento e competências do profissional de
enfermagem, mas também com os cuidados personalizados (Johansson, Olén &
Fridlung, 2002). Segundo estes autores, os doentes, têm expectativas que o
profissional de enfermagem seja seu parceiro e conselheiro.
Eles também têm expectativas que o profissional tenha uma atitude empática e
competências de comunicação, assim como sejam capazes de providenciar a informação
necessária, enquanto orienta o doente sob o ponto de vista emocional e físico durante a
sua estadia no hospital. Mas o fornecimento de informação não pode ser visto de uma
forma linear. Há que ter em conta as necessidades do doente, e dar-lhe tempo para ele
colocar as questões de acordo com essas necessidades (Ervin, 2006).
Quando é utilizada a avaliação da qualidade técnica no contexto da avaliação da
satisfação, esta dimensão é para os doentes muitas vezes um assunto que os ultrapassa
(Schimidt, 2003), por essa razão é valorizada como altamente relevante a relação
interpessoal com a equipe de enfermagem (Shattell, 2004). Para além disso, a resposta a
questões relativas à satisfação, podem estar relacionadas com as crenças de que os
profissionais “fazem o melhor que podem” Edwards e Staniszewska, (2000), mais do que
propriamente com a satisfação com os cuidados que lhes foram prestados. Subjaz a isto
a inerente subjectividade da avaliação da satisfação, cruzada com a vulnerabilidade das
pessoas quando necessitam de cuidados de outrem (Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren,
2006; Hassona & Arnetz, 2008).
Contudo, a satisfação dos doentes pode ser utilizada para a avaliação da estrutura,
quando esta se refere ao juízo elaborado pelo utilizador decorrente da experiência de
internamento (Marley, Collier, Goldstein, 2004). Segundo estes autores, isto é relevante
na perspectiva da gestão da organização no sentido de promover uma locação de
recursos adequados. A relevância da importância da satisfação dos doentes com os
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profissionais de enfermagem decorre segundo Gotlieb (2002) das implicações que esta
avaliação tem sobre a avaliação global da satisfação com o internamento.
Poderemos assim referir que há várias definições deste conceito, mas comum a estas
concepções, é a definição da satisfação do utente como o resultado das diferenças entre
as expectativas do utente em relação aos cuidados, e a sua percepção dos cuidados
realmente recebidos (Pereira, Araújo-Soares & McIntyre, 2002).
3.2 - MODELOS DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO
A maioria dos modelos conceptuais sobre a satisfação dos utentes centra-se na
identificação dos domínios e os seus componentes. Numa análise de 195 estudos sobre
a satisfação do doente, Sitzia (1999), encontrou uma pequena proporção de estudos que
adoptassem um estudo qualitativo que sustentassem o desenvolvimento de uma teoria.
Efectivamente, a grande parte dos estudos reportam-se à relação entre satisfação dos
utentes e os cuidados de enfermagem, pois a maior quantidade de cuidados no contexto
hospitalar são os cuidados prestados por este grupo profissional (Mahon, 1996). Estes
resultados são corroborados por estudos posteriores (Al- Mailam, 2005; Ervin, 2006), que
revelam uma correlação positiva e significativa entre a satisfação do doente com os
cuidados de enfermagem e a satisfação global com a hospitalização.
O termo qualidade é muito popular no contexto da bibliografia relacionada com o
marketing, e o conceito da satisfação do utilizador é dominante nos modelos de qualidade
de serviços prestados cuja finalidade visa a satisfação dos utilizadores.
O termo satisfação e avaliação de qualidade são utilizados indiscriminadamente, e
apesar de terem pontos comuns, a satisfação é habitualmente vista como um conceito
mais amplo que pode abarcar quer uma perspectiva mais individual, ou mesmo a um
nível mais macro englobando o contexto organizacional. A qualidade percebida é pois um
dos factores antecedentes que conduzem à satisfação (Newsome & Wright, 1999).
Na avaliação da satisfação dos doentes falha a integridade conceptual, isto é, reflecte
dimensões consideradas relevantes pelos investigadores, e não pelos respondentes
(Raftopoulos, 2005).
Para além dos processos cognitivos subjacentes à satisfação dos utentes, como a
formação de expectativas, a comparação entre o desempenho e essas mesmas
expectativas ou desejos, há também interferência das emoções. No contexto actual, é
aceite que uma variedade de respostas emocionais, incluindo a alegria, excitação, amorpróprio, angústia, tristeza, culpa, jogam um papel complementar significativo na
determinação da satisfação (Newsome & Wright, 1999). Assim, a satisfação pode ser
perspectivada como uma resposta afectiva, quer positiva quer negativa. Tendo em conta
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estas premissas, os autores anteriormente citados, referem um modelo sobre a
satisfação do utilizador de cuidados desenvolvido por Oliver (1993) como mostra a figura
seguinte:
Figura 6 - Modelo cognitivo - afectivo da satisfação

Fonte: (Oliver, 1993) apresentado por Newsome e Wright, 1999

Neste modelo, como antecedentes cognitivos, temos as expectativas, o desempenho, a
confirmação positiva ou negativa dessas expectativas, a atribuição e o sentido de
equidade / justiça ou injustiça. As expectativas e o desempenho podem exercer um efeito
directo sobre a satisfação, ou podem ser mediadas indirectamente através do processo
de confirmação positiva (isto é o desempenho é superior ao esperado), ou pelo contrário
por um processo de confirmação negativa, que levará à insatisfação. O afecto, quer
positivo, quer negativo é visto como um outro intermediário entre o desempenho e a
atribuição. A equidade é postulada como um contributo distinto, não relacionado nem
com o afecto nem com outros componentes cognitivos. Este modelo tem subjacente a
satisfação do consumidor, numa perspectiva de marketing, e segundo Newsome e
Wright, (1999), a satisfação do cliente não é a mesma coisa que satisfação do
utente/doente. A diferenciação dos cuidados de saúde e por vezes a sua sofisticação
técnica leva a que os utentes não consigam ajuizar sobre o desempenho dos
profissionais de saúde. Por vezes, e no contexto dos nossos serviços de saúde, é comum
encontrar doentes que esperam que o profissional de saúde adopte uma atitude
paternalista “o senhor é que sabe o que é melhor”!), remetendo-se para um papel de
completa passividade.
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Numa revisão da literatura sobre a satisfação do doente com os cuidados de enfermagem
no contexto de saúde, Johansson, Oléni, e Fridlund (2002), sistematizam quais os
factores que influenciam a satisfação do doente com os cuidados de enfermagem.
Figura 7 - Relação entre os domínios identificados e a satisfação do doente

Fonte: Johansson, Oléni, e Fridlund (2002)

Segundo estes autores vários factores influenciam as expectativas dos doentes, quer
antes, quer durante o processo de cuidados. Os factores anteriores que influenciam
essas expectativas começam com a idade, género e nível educacional, pertencentes ao
domínio sócio – demográfico, assim como as experiências anteriores em que receberam
cuidados. Enquanto no hospital, o doente tem expectativas que podem estar relacionadas
com outros domínios, tais como o ambiente físico, comunicação e informação,
participação e envolvimento, relações interpessoais entre profissionais de enfermagem e
doentes, as competências técnicas dos enfermeiros, e a influência da organização de
saúde quer nos doentes quer nos profissionais de enfermagem. Tudo isto são domínios
onde os profissionais de enfermagem podem influenciar a percepção de satisfação dos
doentes.
Já anteriormente Mahon (1996) tinha feita uma revisão da literatura existente sobre o
conceito de satisfação, que sistematizamos no quadro seguinte os atributos referentes ao
conceito, os antecedentes e consequentes do mesmo.
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Figura 8 - Análise da satisfação do doente

Fonte: adaptado de Mahon, (1996).

De facto, esta análise configura a complexidade quer da conceptualização da satisfação,
como da própria avaliação. Existe uma panóplia de variáveis que expressam de uma
forma complexa a satisfação dos utentes. Desde variáveis relacionadas com o doente, os
próprios profissionais de saúde, e neste contexto, os de enfermagem e o próprio meio
organizacional. No entanto, poderemos dizer que, apesar desta inerente complexidade,
há consenso de que o doente satisfeito leva inquestionavelmente a melhores resultados
quer sob o ponto de vista humanista (potenciando o bem-estar, uma mais rápida
recuperação, adaptação), quer sob o ponto de vista economicista, pois os melhores
resultados levam a um retorno a uma maior produtividade do utente, e na óptica da
instituição à construção de uma melhor imagem associada à qualidade de cuidados, e
consequentemente à sua maior rentabilização.
Raftopoulos (2005) desenvolveu um estudo qualitativo junto de doentes com idade igual
ou superior a 65 anos com o objectivo de desenvolver uma teoria que identificasse as
dimensões da satisfação dos doentes e da qualidade de cuidados percebida. Segundo
este autor, a qualidade de cuidados percebida e a satisfação percebida tornam-se um
conceito subjectivo interligados entre si, e que tem por base os sentimentos dos próprios
doentes. Tendo subjacente a população inquirida a qualidade de cuidados são todas as
dimensões dos cuidados que asseguram uma boa saúde ou a recuperação da sua
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doença. A ausência de doença, incapacidade, assim como dor, definem para o mesmo
grupo estudado a percepção de saúde e bem-estar. Neste estudo foram identificados
cinco factores que explicam a satisfação dos doentes e qualidade percebida dos
cuidados de saúde recebidos. Estes factores estão expressos na figura abaixo referida:
alimentação; cuidados de enfermagem; cuidados médicos; características físicas do
quarto / enfermaria; tratamento/ diagnóstico. Sobre estes factores os doentes expressam
sentimentos que podem ser positivos ou negativos, ou mesmo neutros ou indiferentes.
Emerge de tudo isto que a satisfação é um fenómeno altamente subjectivo onde se inter
cruzam a dimensão cognitiva, afectiva e ainda os valores e crenças de cada um.

Figura 9 - Categorização da qualidade percebida e satisfação do doente

Fonte: adaptado de Raftopoulos, (2005)

3.3 - DETERMINANTES DA SATISFAÇÃO DOS UTENTES
Como se referiu aquando da abordagem dos modelos de satisfação dos doentes com a
prática de cuidados de enfermagem, são múltiplas as variáveis que influenciam a
avaliação dessa satisfação. Alguns desses determinantes são explicitados nos modelos
referentes à avaliação da satisfação dos doentes, como anteriormente foi explicitado.
No estudo de Green e Davis (2005) o preditor estatisticamente relevante é apenas a
idade. Em relação à idade são os mais jovens (entre os 18 e os 25 anos), que referem
menor satisfação com os cuidados de enfermagem. Isto pode ser explicado no nosso
ponto de vista, pelo facto as pessoas neste escalão etário serem habitualmente
saudáveis, logo sem grande contacto com os serviços de saúde, para além de que
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normalmente tem um nível educacional mais elevado. De facto, os doentes mais jovens
têm uma grande necessidade de informação, dado o espírito inquiridor que caracteriza o
indivíduo desta faixa etária, e expressam gratidão quando os profissionais de
enfermagem respondem com honestidade às suas questões (Sørlie, Torjuul, Ross &
Kihlgren, 2006). Uma outra perspectiva é apresentada por outros autores (Irurita 1999;
Hassona & Arnetz, 2008;), em que o aumento da idade dos doentes torna-os mais
vulneráveis, e isto é visto como um factor obstacularizador da qualidade dos cuidados,
que se materializa na menor satisfação do utente. Pelo contrário, Johansson, Oléni e
Fridlung, (2002) concluem que os níveis de satisfação são mais elevados nas pessoas
mais velhas comparativamente aos mais novos. Isto poder-se-á explicar por este grupo
ter crescido numa sociedade onde as instituições tinham um grande poder e, por tal facto,
eram pouco questionadas, o que os levará a não assumir uma atitude crítica em relação
aos cuidados de enfermagem. Para além disto, a necessidade de cuidados de
enfermagem tende a aumentar com a idade e as pessoas mais velhas sentem-se mais
satisfeitas com os cuidados. Uma explicação conducente com estes mesmos resultados
é o facto de as pessoas atribuírem maior valor aos cuidados de enfermagem quanto
maior é a necessidade desses mesmos cuidados. Para além disto as pessoas mais
velhas vivem muitas vezes sós, e a sua permanência no hospital minimiza por vezes
essa solidão, o que os leva a ser menos exigentes. De algum modo existe o receio de
voltar a casa e ficar dependente de outros quando a solidão impera (Sørlie, Torjuul, Ross,
& Kihlgren, 2006). Segundo estes autores, os sentimentos da necessidade de
dependência potenciam os sentimentos da solidão e pensamentos sobre a morte.
Irurita (1999) aponta ainda para outros factores que influenciam a qualidade dos
cuidados de enfermagem, e que de algum modo potenciam a satisfação dos doentes.
Dentro destes podemos referir os factores ambientais, organizacionais e pessoais que
são identificados pelos doentes como condições que intervêm como facilitadoras ou
inibidoras da preservação da integridade, influenciando a sua percepção de qualidade de
cuidados. Nos factores ambientais temos as mudanças e os constrangimentos
económicos no sistema de saúde, que se revertem por exemplo na falta de profissionais
de enfermagem, e segundo os inquiridos justifica a omissão de cuidados ou execução
rápida dos mesmos. Nos factores organizacionais é realçado a tipologia do hospital, isto
é, quanto maior é o hospital, menor é a percepção da qualidade de cuidados. Gotlieb
(2002) também refere a relevância da estrutura física como condicionante da satisfação
do utente. De facto, e reportando-nos à nossa experiência profissional de há umas
décadas, as enfermarias com um numero de camas elevado, tornava difícil a abordagem
personalizada de um doente, que teria implicações na sua satisfação. Aliás, ainda tendo
subjacente essa mesma experiência, a destituição da pessoalidade do indivíduo
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estendia-se à atribuição de roupa hospitalar para uso individual. Isto evidenciava o
despojamento do “eu” quando se era submetido a um internamento. Ainda no limiar do
século XXI, apesar da mudança evidente do discurso político, e dos próprios profissionais
de saúde que se centram na humanização dos cuidados, há reminiscências desta
despersonalização dos cuidados.
Ainda dentro dos factores organizacionais insere-se a política de gestão do pessoal,
conducente ou não à satisfação dos mesmos. “In other words, if employees (nurses, in
this context) were satisfied with their jobs, their satisfaction would, eventually, be reflected
in their behavior toward the patient” (Al- Mailam, 2005, p.119). Isto reforça que a
satisfação dos profissionais tem uma relação com o tipo de liderança da organização
(Marley, Collier, Goldstein, 2004), o que vem evidenciar as múltiplas facetas que
envolvem a satisfação dos utentes quer por variáveis directas quer indirectas, como neste
caso a política organizacional.
Segundo Irurita (1999), o que emerge com mais relevância é a informação que é
facultada ao doente, que se repercute na qualidade e satisfação do mesmo. De facto, o
possuir informação, o saber o que é esperado, o que é compreendido das rotinas do
hospital, dá sentido de controlo ao doente sobre a sua situação, diminuindo a sua
vulnerabilidade. O ser preparado leva a pessoa a lidar melhor com o seu papel de
doente, diminuindo a incerteza e o stress decorrente do «não saber». Em consonância
com os resultados anteriores, Skarstein, Dahl & Fosså, (2002), num estudo que inclui
1343 doentes com cancro, 92% referem satisfação com a permanência no hospital, sem
valores estatisticamente diferentes em relação à idade, género, educação e severidade
da patologia. O desempenho dos profissionais de enfermagem e de medicina, o nível de
informação percebida, os resultados do estado de saúde, e a forma como se processou a
admissão, são fortes contributos para essa satisfação. Um estudo realizado por Tucker
(2002), num contexto específico (serviços de saúde militares), incluindo uma amostra de
17154 doentes, emerge como um dos factores relevantes a problemática da
comunicação (que inclui a explicação de procedimentos, dos exames de diagnóstico, a
atenção prestada, as orientações para a saúde fornecidas, e a qualidade dos cuidados).
Isto remete-nos para a relevância dos processos comunicacionais, quer na qualidade dos
cuidados, e consequentemente na satisfação dos mesmos. Interrelaciona-se com estes
processos os contextos relacionais. Num estudo fenemonológico e hermenêutico
desenvolvido por Sørlie, Torjuul, Ross, Kihlgren, (2006), emerge como relevante na
satisfação dos doentes aspectos relacionados com a relação evidenciada nas seguintes
expressões “ouvir a voz dos doentes” e “um sorriso significa tanto” “ dar coragem ao
doente”, “demonstrar disponibilidade, afabilidade”.
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Nesta continuidade, os estudos de Marley, Collier, Goldstein, (2004), reforçam estes
resultados, pois “the most consistent finding in determining patient satisfaction was that
the more "personal" the care was-relating to communication, empathy, and caring on the
part of the hospital personnel-the more the patient liked the hospital experience”(p. 362).
Segundo estes autores, o doente não é o melhor avaliador da qualidade clínica dos
cuidados, pois podem não ter o conhecimento suficiente para avaliar o que lhe é feito. No
entanto, atribuem um grande significado ao “como” é feito, reforçando aqui a forma como
os profissionais de saúde interagem com o utente/família.
3.4 - ESTADO DA INVESTIGAÇÃO SOBRE A QUALIDADE E A SATISFAÇÃO DOS UTENTES
A análise da bibliografia sobre a investigação, concorrente para a compreensão da área
em estudo, evidencia que a qualidade e a satisfação se inter-relacionam, sendo que a
satisfação é considerada um indicador importante da qualidade, nomeadamente no que
se reporta à especificidade da qualidade em saúde.
Neste sentido, debruçamo-nos sobre a investigação realizada em Portugal, cruzando
estas temáticas e mais especificamente no que se refere à desenvolvida por profissionais
de enfermagem, pois consideramos que poderão dar sustentabilidade à análise da
problemática em estudo, e aos resultados da presente investigação.
Há que referir que a procura através do vocábulo “qualidade” leva-nos a várias
investigações, nomeadamente no que se refere à avaliação da qualidade de vida dos
utentes (Santos, 2003; Pinto, 2008). Se de algum modo, os indicadores da qualidade de
vida podem relacionar-se com a satisfação, a a primeira está associada à percepção
individual do sujeito sobre a saúde e bem-estar. Por sua vez, a satisfação é a expressão
da percepção das respostas positivas às expectativas que os utentes sobre os cuidados
(Newsome & Wright, 1999).
Neste sentido, a satisfação dos utentes hospitalizados é influenciada pela satisfação com
os cuidados de enfermagem (Marques, 2000), pelo peso inerente que os cuidados de
enfermagem assumem aquando do internamento. Assim, num estudo de investigação
feito pela autora anteriormente citada, junto de doentes internados, concluiu que os
referidos utentes manifestaram juízos polarizados, isto é favoráveis e desfavoráveis no
que concerne aos cuidados de enfermagem. Os cuidados de manutenção estavam
associados à referência de sentimentos intensos, sendo atribuído um valor favorável à
expressão de partilha, de carinho e capacidade diagnóstica, e menos favorável à
indisponibilidade dos enfermeiros no atendimento. Estes resultados de algum modo se
cruzam com os de outros estudos realizados noutras realidades (Tucker, 2002; Marley,
Collier & Goldstein, 2004; Sørlie, Torjuul, Ross & Kihlgren, 2006).
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Ressalta, neste contexto, a relevância dos processos relacionais estabelecidos entre os
profissionais e os utentes. Nesta consonância Fernandes (2007a), os resultados que
emergem da sua investigação, apontam para que o relacionamento deve iniciar-se
tendencialmente no princípio da beneficência, evoluindo para a autodeterminação. Isto,
porque e segundo o mesmo autor, no início o utente confronta-se com uma situação
nova, que decorre do problema de saúde, que está para além do seu controlo, pelo que
os profissionais o irão a ajudar a tratar-se. No processo progressivo, o utente vai-se
apropriando de saberes e competências, que o podem levar a assumir um papel mais
activo no processo de gestão da doença. Nesta continuidade Fernandes (2007a), refere
que a complexidade da situação clínica, pode levar o utente a ficar pelo modelo de
negociação, que os remete para uma maior passividade face à dificuldade em assumir os
riscos sozinho. Há que entrar em linha de conta com a vontade do doente, pelo que tanto
o modelo de beneficiência-autodeterminação, como o modelo de beneficiêncianegociação, assim como o de negociação-autodeterminação, são os modelos que se
podem inferir como sendo de qualidade. É inquestionável que a linha norteadora deve
conduzir na medida do possível à auto-determinação, utilizando o profissional, com
competências para atingir essa finalidade, o incentivo, o apoio, a informação, a
disponibilidade e a persuasão.
Mas a estrutura parece também influenciar os resultados de satisfação dos utentes. Tal é
constatado no estudo de Carmo (2007), em que a satisfação dos utentes é influenciada
pela estrutura hospitalar na qual são prestados os cuidados, e está fortemente
relacionada com a qualidade de cuidados percepcionada. A estrutura tal como é
enquadrado no modelo de Donabedian (2003) está relacionada com a disponibilidade da
organização em relação às facilidades concedidas à prestação de cuidados, pelo que se
pode inferir a relação linear com a satisfação dos utentes. Por sua vez, a percepção da
qualidade de cuidados, está associada às respostas positivas, que percepcionam face às
suas expectativas.
Quando inquiridos os enfermeiros sobre a percepção de cuidados (Fernandes, 2007b),
de algum modo as suas respostas vão de encontro aos resultados obtidos em outros
estudos acima referidos (Fernandes, 2007a;Marques, 2000). Assim, no estudo de
Fernandes (2007b), destacam-se os seguintes comportamentos na óptica dos
profissionais: tratar o doente como pessoa; mostrar respeito pelo doente; apreciar o
doente como ser humano; ajudar a reduzir a dor do doente; falar com o doente; tratar a
informação relativa ao doente de forma confidencial; apoiar o doente; colocar o doente
em primeiro lugar e prestar bons cuidados físicos.
A relevância dos processos relacionais / comunicacionais parece ser assim cruciais na
satisfação dos utentes, e na avaliação da qualidade dos cuidados recebidos. No estudo
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de Silva (2006), a comunicação/informação, as relações interpessoais e a qualidade
técnica são variáveis preditivas da satisfação dos utentes quanto à avaliação global dos
cuidados.
A análise destes estudos realizados, podem ser, potenciadores da mudança que
promova uma melhor qualidade dos cuidados prestados no nosso país.
Breve síntese
Neste capítulo pretendemos abordar a problemática da avaliação da satisfação dos doentes.
Esta é uma área que tem vindo a crescer em termos de relevância na avaliação dos
serviços de saúde. Os pressupostos assentam numa perspectiva prática, isto é, doentes
satisfeitos aderem melhor aos tratamentos e orientações dos profissionais, e
consequentemente obtêm-se ganhos em saúde. No entanto, a importância desta
problemática tem também razões de ordem política e económica, pois, os custos
exacerbados que se verificam, no actual contexto de saúde, impõem a necessidade de as
instituições demonstrarem a eficácia e eficiência dos seus serviços. Um dos indicadores é
efectivamente a satisfação dos doentes, algumas vezes denominados utentes ou até
clientes, numa ligação pragmática aos pressupostos da gestão empresarial.
Apesar da evidência da importância deste indicador, verificamos na bibliografia
consultada a inexistência de um conceito objectivo do que se entende por satisfação do
doente. Isto demonstra a complexidade que está inerente à expressão do sentir/ viver/
pensar humano! É sempre um construto multidimensional, e apesar da investigação ter
identificado vários determinantes da satisfação, estes são analisados, por vezes, de um
modo positivista, dada a dificuldade de abarcar um prisma tão complexo que objectiva a
experiência de satisfação com os cuidados de saúde.
Para além disso, tem que se considerar que a emergência desta problemática, na área
da saúde, é relativamente recente, e advém da transmutabilidade da conceptualização da
satisfação do cliente no contexto empresarial, em que é possível encontrar maior
objectividade. De facto, quando se passa para o papel de doente, a avaliação é feita
segundo uma perspectiva cognitiva, emocional diferente, dada a inerente vulnerabilidade
que decorre de uma alteração de saúde. A satisfação pode ser encarada como um dos
espelhos que reflecte a qualidade em saúde, nomeadamente a qualidade percepcionada
pelos utentes, a qual é potenciadora de melhor bem-estar, de maior adesão /
participação, auto-determinação dos utentes que se pode reverter em ganhos em saúde.
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4 - EXPLICITAÇÃO DO PROCESSO METODOLÓGICO

A experiência como docente, na área específica de enfermagem de reabilitação,
habituou-nos a um questionamento sistemático sobre os modos de ser profissional,
partindo de duas ordens de pressupostos: em primeiro lugar, as intervenções das
enfermeiras assentam essencialmente no pensamento reflexivo, isto é, na prática do
quotidiano. Em segundo lugar, o enfermeiro tem que deter competências específicas,
para realizar as várias etapas do processo de enfermagem: avaliação inicial da situação
do doente; planeamento onde é valorizado um momento de reflexão, em que se
questiona sobre os problemas dos indivíduos e seus objectivos, a fim de delinear as suas
práticas e intervenções específicas, para a execução onde as competências surgem em
domínios do saber fazer e se relacionam com a anterior, para a avaliação final onde o
enfermeiro terá que desenvolver competências que o levam à reformulação de todo o
processo anterior pela identificação dos resultados das suas intervenções.
Actualmente, identificamos como necessário aplicar resultados de investigação
específicos e caminhar para uma atitude de reflexão contínua sobre as práticas e os
processos de intervenção empírico reflexiva. Defendemos assim, que a eficácia e a
eficiência dos cuidados de enfermagem se alicerçam em processos de formação, sendo
estes estruturantes do processo de desenvolvimento de competências.
Essas competências não se restringem à esfera do saber fazer, relevância major no
passado histórico de enfermagem, mas constroem-se na tripla teia do saber-fazer, saberser e saber-saber.
De facto, a evolução tecnológica, científica e mesmo social que se verificou nas últimas
décadas do século passado, reconfiguram o quadro de exigências aos profissionais em
geral, e em particular aos profissionais de saúde, nomeadamente os de enfermagem. As
competências hoje exigidas são complexas e dinâmicas, isto é, há que continuamente
construir e reconstruir o quadro de competências face as exigências que se impõem,
pois, também, essas exigências se alteram de acordo com a evolução da ciência, mas
também fruto das alterações sócio-económicas e políticas. No entanto, apesar das
mutações ocorridas a nível da enfermagem, existe um fio condutor que se pode
considerar transversal ao longo da sua evolução histórica. A finalidade da intervenção
dos enfermeiros centra-se no bem-estar global do indivíduo, e para isso torna-se
imperativo o desenvolvimento de competências para poder ajudar, substituir, orientar ou
supervisar na satisfação das necessidades individuais. Esta intervenção tem vindo a
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complexificar-se, exigindo um saber multifacetado, e com exigência de competências nos
vários domínios. Esta preocupação leva-nos a centrar o problema no percurso e no
esforço que se deverá efectuar ao nível académico para que a formação seja um
contributo real para a finalidade da profissão.
Assim, o presente estudo visa contribuir para o processo de identificação da relação entre
a formação inicial e especializada e o desenvolvimento de competências, identificando a
existência ou não, de diferenças entre as competências identificadas nos profissionais de
enfermagem generalistas (com formação básica) e os enfermeiros especialistas (neste
caso, com a especialidade na área de enfermagem de reabilitação), e qual a satisfação
do doente quando cuidado por estes profissionais de saúde. Neste sentido,
desenvolvemos um quadro teórico que nos permitisse “mergulhar” numa aproximação ao
objecto de estudo abordando a qualidade em saúde (capitulo 1), contextualizando em
seguida a qualidade em enfermagem numa explanação, quer dos percursos formativos,
quer no desenvolvimento de competências (capitulo 2). Mas, porque a qualidade em
saúde, em termos globais, e a qualidade em enfermagem, em termos particulares, tem
como objectivo os resultados, debruçamo-nos sobre a satisfação do utente, que de algum
modo é a expressão desses mesmos resultados (capítulo 3).
O princípio norteador deste trabalho alicerçou-se no modelo das necessidades de
Virgínia Henderson, que deram corpus à identificação das competências que visam
contribuir para a melhoria da qualidade de cuidados dos utentes com dependência ou
limitação na satisfação das suas necessidades humanas. O modelo foi ajustado quer aos
enfermeiros generalistas, quer aos especialistas.
É neste âmbito, que se pretende auscultar a voz dos utentes, inquirindo-os no sentido de
avaliar a sua satisfação (como resultado da qualidade de cuidados), quando cuidado por
enfermeiros generalistas ou especialistas.
Subjacente às preocupações já referidas, e tendo já realizado um percurso de reflexão
teórico-prática, onde englobamos um estudo versando o tema “Das práticas às
competências dos enfermeiros de Reabilitação” no âmbito do curso de Mestrado em
Ciências de Enfermagem, estamos agora sensibilizados para investir com profundidade
no problema, isto é, saber se o processo de cuidados de enfermagem de reabilitação
contribuiu para a satisfação do utente.
Partimos dos resultados da investigação anterior, onde identificamos as competências
que emergiram das práticas diárias com maior frequência para a avaliação inicial,
planeamento, execução e avaliação final.
Esta pesquisa foi direccionada para um tipo de estudo exploratório e descritivo, pois, a
investigação descritiva procura descrever características de grupos enfermeiros e
doentes, situações e acontecimentos e intervenções específicas dos enfermeiros.
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O aspecto exploratório implica que os planos de observação, os temas de investigação,
os fenómenos significantes não podem aparecer senão à medida que decorre a recolha e
análise da informação, isto é, no decurso da própria pesquisa (Gil 1994; Polit e Hungler
1997). Ao decidir enveredar por um estudo exploratório – que aceita a colocação de um
problema, formulado provisoriamente, mas permitindo a escolha de procedimentos
metodológicos que assegurem a pertinência das informações a recolher – as hipóteses a
serem verificadas cedem o lugar a uma linguagem hipotética mais flexível que constitui
um quadro de problematização e de orientação ao trabalho de investigação.
Trata-se também de um estudo transversal, porque analisa a realidade num determinado
momento (Fortin, 1999)
Ainda podemos considerar um estudo de natureza correlacional, cuja finalidade é
investigar sistematicamente e explicar a natureza da relação entre as variáveis no
contexto de estudo. E, ainda, um estudo observacional porque há o recurso à observação
de documentos para produzir dados numéricos.
A nossa opção centrou-se numa abordagem quantitativa, por nos parecer a mais
adequada ao estudo.
As decisões no campo metodológico foram concebidas de acordo com princípios de
estruturação demarcada pelo percurso deste estudo, tendo em conta o problema em
estudo, os objectivos e perguntas de investigação formuladas, que viabilizem a
compreensão do fenómeno.
Neste capítulo descrevem-se os sujeitos da amostra, os instrumentos para produzir
informação, os procedimentos adoptados e o tratamento da informação produzida. É o
capítulo que se propõe traduzir o quadro conceptual, que suportou este estudo num
articulado de vários contributos teóricos que deram sustentabilidade a esta investigação,
e que ajudaram, de alguma forma, a compreender o processo de cuidados de
enfermagem de reabilitação como uma mais-valia para a satisfação do utente.
Assim, no presente capítulo iremos debruçarmo-nos sobre as questões metodológicas.
4.1 - OBJECTIVOS DO ESTUDO
Pretende-se com o desenvolvimento deste trabalho atingir os seguintes objectivos:
•

identificar as competências dos enfermeiros generalistas e de reabilitação;

•

conhecer a opinião dos Enfermeiros sobre o contributo da especialidade no
desenvolvimento da actividade de enfermagem;

•

analisar o pensamento científico desenvolvido nas práticas de cuidados pelos
enfermeiros generalistas e especialistas de reabilitação;
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•

relacionar as diferenças das práticas de cuidados entre enfermeiros generalistas e
especialistas de reabilitação na óptica dos utilizadores de serviços de saúde;

•

relacionar a qualidade dos cuidados na vertente dos resultados na óptica dos
utilizadores de serviços de saúde similares;

•

compreender as diferenças das práticas de cuidados entre enfermeiros
generalistas e especialistas de reabilitação na óptica dos utilizadores de serviços
de saúde;

•

analisar a inter relação entre os registos efectuados pelos enfermeiros
generalistas e especialistas de reabilitação e a satisfação dos utentes.

O presente estudo pretende, ainda, analisar o contexto dos cuidados, considerando a
interacção enfermeiro doente, levando-nos a delinear duas áreas: uma, de observação a
partir dos registos, e outra, da percepção dos doentes face a quem os cuidou durante o
internamento.
Tendo em conta os objectivos atrás enunciados, a finalidade do estudo é: identificar os
eixos estruturantes em que assenta a qualidade de cuidados em doentes, com
dependência ou limitação na satisfação das necessidades, contribuindo assim para o
desenvolvimento das práticas dos enfermeiros de reabilitação e sua interelação com a
satisfação do utente.
4.2 - QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO
Partilhamos a ideia de Talbot (1995) de que as “questões de investigação são as
premissas sobre as quais se apoiam os resultados de investigação”. Neste sentido,
formulamos as seguintes questões orientadoras do estudo:
•

Que diferença existe no contributo da formação para o desenvolvimento de
competências nas concepções de cuidados entre enfermeiros generalistas e
enfermeiros especialistas de reabilitação.

•

Que diferença existe no contributo da formação para o desenvolvimento de
competências na prática de cuidados entre enfermeiros generalistas e
especialistas de reabilitação.

•

Há diferenças significativas de cuidados entre enfermeiros generalistas e
especialistas de reabilitação de acordo com o grau de dependência do doente.

•

Há diferenças significativas de resultados de qualidade face à percepção dos
doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de reabilitação.
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•

Há diferenças significativas de resultados de qualidade da assistência face à
percepção dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de
reabilitação.

•

Há diferenças significativas de resultados na individualização da informação face
à percepção dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas
de reabilitação.

•

Há diferenças significativas de resultados no envolvimento do doente face à
percepção dos mesmos quando cuidados por enfermeiros generalistas e
especialistas de reabilitação.

•

Há diferenças significativas de resultados na informação dos recursos face à
percepção dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de
reabilitação.

•

Há diferenças significativas de resultados na formalização da informação face à
percepção dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de
reabilitação.

•

Há diferenças significativas entre as práticas dos enfermeiros generalistas e dos
enfermeiros especialistas de reabilitação na satisfação dos doentes.

•

Há diferenças significativas nos registos de cuidados entre os enfermeiros
generalistas e especialistas.

4.3 - VARIÁVEIS EM ESTUDO
Atendendo ao tipo de pesquisa, seleccionamos um conjunto de variáveis que definimos
como variáveis principais, isto é, aquelas que se constituem como imprescindíveis para
responder aos objectivos traçados, e as secundárias que são complementares às
primeiras porque ajudam ao seu esclarecimento.
Variáveis principais
Foram seleccionadas as variáveis relacionadas com:
•

Contributos da formação na óptica dos enfermeiros generalistas e especialistas
para o desenvolvimento do pensamento científico em enfermagem

•

Satisfação do utente quando cuidado por enfermeiros generalistas e/ou
especialistas com os cuidados de enfermagem no hospital.

•

Análise no processo clínico dos registos de enfermagem

Variáveis secundárias
Variáveis sócio-demográficas (utentes): género, idade, estado civil, habilitações
académicas e profissão.
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Variáveis sócio-demográficas (profissionais de enfermagem) género, idade, estado civil,
categoria profissional e área de cuidados,
Variáveis clínicas: dados de saúde - tempo de internamento, motivo de internamento e
grau de dependência.
4.4 - POPULAÇÃO E AMOSTRA
Uma vez abordadas as várias perspectivas teóricas pelas quais pode ser encarado o objecto
de estudo, a finalidade da pesquisa, as perguntas norteadoras desta investigação, e, por fim,
a metodologia que entendemos ser adequada, identifica-se agora a população em estudo.
A população que pretendemos estudar é constituída por três grupos:
•

os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação;

•

enfermeiros generalistas;

•

doentes portadores de uma ou mais dependências na satisfação das
necessidades humanas básicas (segundo Virgínia Henderson).

Para o grupo enfermeiros especialistas realizou-se uma amostra de conveniência, tendo sido
seleccionados os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação, que exercem na
área da prática de cuidados de diferentes hospitais: dois hospitais centrais da região norte,
um hospital central da região centro e um hospital central especializado em reabilitação.
Para o grupo dos enfermeiros generalistas foi realizada uma amostra de conveniência, tendo
sido seleccionados enfermeiros não especializados, a exercerem funções na prática de
cuidados e oriundos de um conjunto diversificado de hospitais da região norte e centro.
Para o grupo de doentes foi realizada uma amostra intencional de forma a
homogeneizar os doentes pelas características demográficas e clínicas.
Foram seleccionados os doentes que estavam internados nos hospitais já referidos e que
cumpriam os seguintes critérios de inclusão:
•

estarem internados em serviços de medicina;

•

serem adultos, isto é, com idade igual ou superior a 18 anos;

•

estarem internados há pelo menos três dias;

•

estarem orientados no tempo e espaço;

•

serem capazes de comunicar verbalmente;

•

serem portadores de dependência para uma ou mais necessidades humanas
(segundo Virgínia Henderson).

Foi nossa preocupação estudar este conjunto de sujeitos, dado que evidenciam a
descrição sistemática dos factos e dos elementos que compõem o fenómeno que
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queremos estudar; por outro lado, os indivíduos em estudo estão directamente
relacionados com o problema (Huberman, & Milles 1991).
Em seguida, apresentamos a caracterização das amostras referidas anteriormente.

4.4.1 - Caracterização da amostra: enfermeiros generalistas enfermeiros especialistas
Foram inquiridos 188 profissionais assim distribuídos:
Tabela 1-Distribuição da amostra por categoria profissional
Categoria
Profissional
Enf. Generalista
Enf. Especialista
Total

Nº de
Enfermeiros
136
52
188

%
72.0
27.5
100.0

A categoria profissional aponta para um nível percentual mais elevado de enfermeiros
generalistas, o que espelha a realidade profissional no seu conjunto.
Tabela 2 – Distribuição da amostra por género
Categoria
Profissional
Enf. Generalista
Enf. Especialista

Género (%)
Masculino
Feminino
25.7
74.3
40.4
59.6

Como se verifica na tabela 2, há uma predominância do género feminino, o que se
enquadra numa profissão historicamente associada à mulher. Embora na categoria de
enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação esta associação não seja
proporcionalmente semelhante.
Tabela 3- Distribuição da amostra por idade
Coeficientes
Mínimo
Máximo
Média
1º Quartil
Mediana
3º Quartil
Variância
Desvio padrão
Coeficiente de variação

Enfermeiros
Generalistas
24.00
59.00
37.25
31.00
36.00
41.00
53.36
7.30
19.6%

Enfermeiros
Especialistas
32.00
61.00
45.57
41.00
44.00
51.00
45.73
6.76
14.8%

A distribuição da idade (tabela 3), revela algumas diferenças entre as duas categorias
profissionais. Com efeito, nota-se que a idade dos especialistas é, em geral,
substancialmente superior – basta observar a média, que é de cerca de 37 anos para
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os generalistas e é cerca de 45 anos para os especialistas. A dispersão é muito
reduzida em ambas as categorias ou seja, as idades encontram-se muito
concentradas em torno da média.
O padrão das idades dos especialistas mostra uma distribuição muito mais próxima da
simetria, em que a maior parte dos enfermeiros tem idades próximas da média, ou seja,
as idades estão muito concentradas na zona intermédia da distribuição (entre 40 e 45
anos), sendo também de notar a existência de um número apreciável de enfermeiros
com idades elevadas, próximas do máximo (entre 50 e 60 anos).
Tabela 4 - Distribuição da amostra segundo o tempo na categoria

Coeficientes
Mínimo
Máximo
Média
1º Quartil
Mediana
3º Quartil
Variância
Desvio padrão
Coeficiente de variação

Enfermeiros
Generalistas
3.00
35.00
13.63
9.00
11.50
17.00
47.35
6.88
50.5%

Enfermeiros
Especialistas
6.00
30.00
14.02
9.00
12.00
17.00
47.76
6.91
49.3%

É interessante notar que em relação à distribuição dos inquiridos quanto ao tempo na
categoria (tabela 4), as duas categorias profissionais apresentam grandes semelhanças:
em ambas as categorias a maior parte dos enfermeiros tem tempos baixos na categoria,
existindo também um número considerável com tempos intermédios (distribuição
assimétrica positiva), especialmente nos generalistas – o tempo médio é de cerca de 14
anos em ambas as categorias. Além disso, existe ainda em ambas as categorias uma
fracção importante com tempos elevados (perto dos 30 anos). A dispersão dos tempos é
também quase igual e considerável – os coeficientes de variação são quase iguais e
relativamente

elevados,

o

que

significa

que

existem

tempos

na

categoria

consideravelmente diferentes.
Tabela 5 – Distribuição da amostra segundo áreas de cuidados

Categoria
profissional
Enf. Generalista
Enf. Especialista

Áreas de cuidados (%)
Centro
Hospital
de saúde
Outro
91.2
2.9
5.9
86.5
0.0
15.4

Constata-se que a quase totalidade dos inquiridos trabalha no hospital em ambas as
categorias profissionais.

142

A CONSTRUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO: OPÇÕES METODOLÓGICAS

Tabela 6 – Distribuição da amostra segundo o tempo de conclusão do curso de enfermagem
Coeficientes
Mínimo
Máximo
Média
1º Quartil
Mediana
3º Quartil
Variância
Desvio padrão
Coeficiente de variação

Enfermeiros
Generalistas
3.00
35.00
13.84
9.00
12.00
17.00
49.67
7.05
50.91%

Enfermeiros
Especialistas
10.00
37.00
23.19
19.00
23.00
28.00
54.07
7.35
31.7%

Em relação ao tempo de conclusão do curso (tabela 6), como seria de esperar,
verificamos que os enfermeiros especialistas detêm mais tempo de conclusão de curso
Tabela 7 – Distribuição da amostra segundo a avaliação do curso de licenciatura em enfermagem
Categoria
Profissional
Enf. Generalista
Enf. Especialista

Má
0.0
0.0

Insuficiente
3.7
2.0

Avaliação (%)
Suficiente
20.2
13.7

Boa
64.9
62.7

Muito boa
11.2
21.6

Pela análise da tabela 7, constata-se que os dois grupos de profissionais têm em geral
uma opinião boa do curso. Com efeito, sendo verdade que poucos o consideram muito
bom, também o é que poucos o consideram suficiente, muito poucos o consideram
insuficiente e ninguém o considera mau. Os enfermeiros especialistas parecem ter uma
opinião ligeiramente mais favorável, pois a percentagem destes profissionais que têm
uma opinião “muito boa” é superior à dos generalistas. Em contrapartida, passa-se o
inverso com os que consideram o curso apenas “suficiente”.
Tabela 8 – Distribuição da amostra segundo o tempo de conclusão do curso de enfermagem de
Reabilitação

Coeficientes
Mínimo
Máximo
Média
1º Quartil
Mediana
3º Quartil
Variância
Desvio padrão
Coeficiente de variação

Enfermeiros
Especialistas
6.00
30.00
14.32
10.00
13.00
17.00
44.70
6.69
46.7%

Constata-se que (tabela 8), a maior parte dos enfermeiros concluiu o curso há poucos
anos (até 10 anos), existindo também um número considerável com tempos intermédios
(10 a 20 anos) e muito poucos com tempos elevados (distribuição assimétrica positiva), o
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que se compreende, uma vez que para conseguir a especialidade é exigida uma
formação anterior de pelo menos de dois anos. O padrão dos dados referentes aos
enfermeiros especialistas, quanto ao tempo de conclusão do curso de especialização, é
praticamente coincidente com o do tempo de serviço na categoria.
Tabela 9 – Distribuição da amostra segundo avaliação do curso de Especialização em
Enfermagem de Reabilitação

Categoria
Profissional
Enf. Especialista

Má
0.0

Insuficiente
2.1

Avaliação (%)
Suficiente
14.9

Boa
61.7

Muito boa
21.3

A apreciação feita por estes enfermeiros (tabela 9), sobre o curso de Enfermagem de
Reabilitação é muito favorável – notando-se que mais de 80% dos enfermeiros responde
“Boa” ou “Muito boa”, não existindo nenhuma resposta “Má” e é insignificante o número
de enfermeiros que respondem “Insuficiente” e reduzido o número dos que respondem
“Suficiente”.
Todos os profissionais (generalistas e especialistas) foram inquiridos sobre a
necessidade de uma especialização em Enfermagem de Reabilitação a quase totalidade
dos inquiridos (94.3%) respondeu afirmativamente, pelo que é claro que estes
enfermeiros consideram necessária a especialização em Enfermagem de Reabilitação.

4.4.2 - Caracterização da amostra de doentes com dependência
Nesta amostra, consideramos os doentes com uma ou mais dependências nas
necessidades humanas segundo Virgínia Henderson, de acordo com os critérios já
anteriormente explicitados. Foram inquiridos 204 doentes.

Tabela 10 – Distribuição da amostra segundo a idade
Coeficientes
Mínimo
Máximo
Média
1º Quartil
Mediana
3º Quartil
Variância
Desvio padrão
Coeficiente de variação

Valor
18.00
90.00
66.80
58.00
70.00
78.00
231.28
15.21
22.8%

A distribuição da idade dos doentes inquiridos (tabela 10) é claramente assimétrica
negativa, o que significa que existe uma grande predominância das idades mais
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avançadas. Verifica-se uma grande amplitude que vai desde os 18 anos até aos 90 mas
existem poucas pessoas com idades baixas. Esta conclusão é comprovada pela idade
média (quase 67 anos) ou pela mediana (70 anos).
Os dados evidenciam a presença na amostra de muitas pessoas idosas e muito idosas.

Tabela 11 – Distribuição da amostra por Estado Civil

Solteiro
12.3%

Casado
57.6%

Estado civil
Viúvo
24.6%

Divorciado
3.0%

Outro
2.5%

Em relação ao estado civil (tabela 11), predomina o estado de casado, seguindo-se a
uma grande distância os viúvos, os solteiros (também a uma grande distância), os
divorciados e os outros, tendo estes dois últimos, uma expressão muito reduzida.
Tabela 12 – Distribuição da amostra por Habilitações Literárias

Sem escol.
25.6%

Habilitações literárias
1º Ciclo
2º-3º Ciclos
Secundário
46.8%
19.7%
3.5%

Superior
4.4%

Os inquiridos têm um nível de escolaridade muito baixo. Com efeito, conforme pode ser
visto na tabela 12, mais de 90% tem até ao 3º ciclo do ensino básico apenas, sendo as
percentagens de pessoas, com o ensino secundário ou superior, muito baixas.
Tabela 13 – Classificação das categorias dos motivos de internamento
Categorias
1 – Doenças do foro neurológico
2 – Doenças musculo-esqueléticas e osteoarticulares
3 – Doenças Traumáticas
4 – Doenças cardíacas
5 – Doenças oncológicas
6 – Doenças respiratórias
7 – Doenças do foro digestivo
8 – Causa desconhecida

%
41.4
3.0
11.8
13.3
11.8
10.4
4.4
3.9

Para esta análise foram utilizados os DGH (Grupo de Diagnóstico Homogéneo), tendo-se
verificado oito situações “major”, tal como é apresentado na tabela 13. Em termos
percentuais verifica-se um predomínio das situações do foro neurológico, o que de algum
modo reproduz um dos critérios de inclusão anteriormente explicitados, pois é este
grande grupo de patologias que mais se repercute na autonomia do indivíduo.
.
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4.5 - INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA A COLHEITA DE DADOS
Aqui, são apresentados e descritos os instrumentos que serão utilizados na produção dos
dados. Entre os vários procedimentos metodológicos de inspiração quantitativa
escolhemos como instrumentos de recolha de dados, o questionário, e uma grelha de
observação dos registos de enfermagem.
Foi elaborado um questionário (Anexo I) ao qual foi realizado um pré teste em
dois grupos de enfermeiros de acordo com a categoria profissional. Um grupo
(13) foi constituído por profissionais de enfermagem com a categoria de especialistas e
o outro (26) por enfermeiros generalistas, aos quais foi aplicado o questionário.
Verificamos uma boa receptividade por parte dos enfermeiros e genericamente o
conjunto dos itens foram perceptivos para as duas categorias, não tendo sido realizadas
alterações.
Para a realização do pré teste e do preenchimento dos questionários foram tidos em
conta todos os procedimentos éticos e legais, nomeadamente o pedido de autorização às
instituições, onde tivemos acesso aos enfermeiros.
Os questionários foram distribuídos e recolhidos pela investigadora.
Na distribuição, era clarificado o objectivo da investigação, solicitada a
participação, assegurando-se a confidencialidade dos dados e informando que o
tempo médio de preenchimento era de cerca 45 minutos.
Para inquirir os doentes foi utilizado o questionário SUCEH (satisfação dos utentes
com os cuidados de enfermagem no hospital). Este instrumento foi elaborado e
validado à população portuguesa por Ribeiro 2003. Os procedimentos realizados
foram: pedido dirigido aos órgãos de gestão, às comissões de ética e ao director de
cada serviço seleccionado. (AnexoII). Dando continuidade aos princípios éticos foram
entrevistados todos os enfermeiros chefes das mesmas unidades, no sentido de
clarificar o objectivo de pesquisa, sendo estes os que procediam à selecção dos
doentes de acordo com os critérios de inclusão previamente definidos.
O instrumento utilizado para recolha de dados dos doentes não foi sujeito a um pré
teste considerando que este, era constituído por escalas previamente validadas na
população nacional e internacional (Ruzafa & Moreno 1997; Ribeiro, 2003; Paixão
2005; Araújo; Ribeiro; Oliveira & Pinto 2007), e tem sido utilizado na prática dos
profissionais de saúde assim como se tem constituído em instrumento de recolha de
dados de investigação de vários estudos (Martins 2004; Martins, 2004).
Os procedimentos, relativos à aplicação do inquérito aos doentes, foram:
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•

consentimento

dos

próprios

doentes

sendo-lhes

garantida

a

confidencialidade, esta, foi precedida de explicação da finalidade da
investigação;
•

carácter voluntário de participação;

•

os inquéritos foram à posteriori codificados, não permitindo qualquer
identificação.

Toda a recolha de dados foi realizada pela investigadora, na medida em que, os
critérios de inclusão condicionavam a recolha de dados, uma vez que os doentes
podiam apresentar deficits funcionais, como por exemplo hemiplégias ou
tetraplégias, concomitante com um baixo nível de literacia como se infere pelo
nível de escolaridade da amostra.
Há a referir, que não obtivemos qualquer negação, pelo facto da investigadora
não pertencer à instituição onde foi feita a colheita de dados, antes tornou-se um
factor facilitador, na óptica dos utentes, para obtenção dos dados.
Em síntese poderemos referir que a construção dos instrumentos utilizados na
investigação emergiu da revisão bibliográfica efectuada e foi sujeita quando
necessário à validação estatística (Hill 2005), como iremos apresentar de
seguida.

4.5.1 - Questionário utilizado para os enfermeiros
Este instrumento teve na sua génese um estudo qualitativo denominado “das
práticas às competências dos enfermeiros de reabilitação” (Gomes1999).
O questionário está dividido em duas partes. A primeira parte incorpora questões
relacionadas com as variáveis sociodemográficas, a saber: o género, idade, estado
civil e categoria profissional, área onde desenvolve a prática de cuidados e dados
referentes ao término da formação do curso de base em enfermagem, do curso de
especialização e outras formações; questões focadas nas percepções dos inquiridos
sobre a avaliação dos processos formativos; questões sobre os contributos da
especialização em enfermagem, nas múltiplas dimensões dos cuidados de enfermagem:
prática de cuidados; gestão; investigação e formação.
A segunda parte do instrumento incorpora questões, relacionadas com a metodologia
científica do processo de enfermagem: a avaliação inicial, o planeamento, a execução e a
avaliação final.
O recurso à utilização das necessidades humanas de Virgínia Henderson alicerçou-se no
facto de esta teórica de enfermagem abordar a pessoa nas várias dimensões: biológica,
social e psicológica, tratando-se por isso de uma abordagem abrangente e
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multidimensional. Para além disto, o profissional de enfermagem tem um papel relevante
na satisfação destas necessidades sendo de salientar que esta teórica foi utilizada como
abordagem conceptual na formação básica e pós básica dos enfermeiros na década de
80/90 mantendo-se ainda actualmente entre o corpo de conhecimentos ministrado na
formação dos enfermeiros.
Cada grupo de questões é organizado pelas etapas do processo de enfermagem numa
matriz entre a relação das necessidades humanas básicas e as competências que
resultaram da realização do estudo já referido (Gomes1999).
Foi nossa intenção perceber se as competências que os enfermeiros referiam, tinham na
sua génese, contributos dos percursos formativos realizados.
Procedemos à análise da fidelidade dos resultados, a qual constitui uma prova
sobre o grau de confiança ou de exactidão que podemos ter na informação
recebida (Almeida & Freire, 2003). O método utilizado para a avaliação da
fidelidade foi o Alpha de Cronbach, cujos resultados apresentamos de seguida.
Tabela 14 - Alpha de Cronbach das dimensões da escala “A formação e o desenvolvimento da prática”

Sub escala

Respirar
Beber e comer
Eliminar
Movimentar-se e manter
uma postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do
corpo nos limites normais
Estar limpo, cuidado e
proteger os tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou
agir segundo as suas
crenças
Ocupar-se por forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

Avaliação
inicial
Nº de itens
(alpha de
Cronbach)
N= 189
6 (0,89)
6 (0,89)
6 (0,91)
6 (0,86)

Planeamento

Intervenções

Nº de itens
(alpha de
Cronbach)
N= 189
2 ( 0,82)
2 (0,84)
2 (0,84)
2 (0,84)

Nº de itens
(alpha de
Cronbach)
N= 189
10 (0,91)
10 (0,90)
10 (0,91)
10 (0,89)

Avaliação
Final
Nº de itens
(alpha de
Cronbach)
N= 189
5 (0,93)
5 (0,93)
5 (0,93)
5 (0,94)

6 (0,91)
6 (0,91)
6 (0,93)

2 (0,86)
2 (0,85)
2 (0,85)

10 (0,92)
10 (0,92)
10 (0,91)

5 (0,87)
5 (0,94)
5 (0,77)

6 (0,85)

2 (0,86)

10 (0,89)

5 (0,94)

6 (0,91)
6 (0,93)

2 (0,85)
2 (0,86)

10 (0,91)
10 (0,92)

5 (0,94)
5 (0,94)

6 (0,94)

2 (0,92)

10 (0,93)

5 (0,95)

6 (0,75)

2 (0,85)

10 (0,92)

5 (0,94)

6 (0,94)
6 (0,94)

2 (0,92)
2 (0,89)

10 (0,90)
10 (0,91)

5 (0,95)
5 (0,90)

Verificamos perante estes resultados, que o construto deste instrumento apresenta bons
valores de fidelidade.
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4.5.2 - Questionário utilizado para os doentes
A colheita de dados dirigida aos doentes foi baseada num questionário. Deste fazem
parte um grupo de questões centradas no género, idade, estado civil, profissão,
habilitações literárias e motivo de internamento e duas escalas: Índice de Barthel
(Mahoney, Barthel 1965) e a escala de satisfação dos utentes com os cuidados de
enfermagem no hospital (SUCEH) (Ribeiro, 2003), que a seguir explicitamos.
O Índice de Barthel foi desenvolvido por Mahoney & Barthel (1965), com o objectivo
de avaliar a capacidade funcional para a realização de actividades de vida essenciais,
que constituem as componentes da mesma: higiene pessoal, tomar banho, alimentação,
arranjar-se fora e dentro da casa de banho, subir escadas, vestir-se, função intestinal,
função urinária, transferências cadeira e cama, mobilidade e alternativas à deambulação.
Cada uma das dimensões é composta por cinco indicadores que variam de 1 a 5
consoante o grau de dependência do doente para a actividade
É um dos índices que frequentemente é utilizado em investigações na área da
saúde e na área social e faz parte da prática clínica de vários profissionais e é
recomendado a nível nacional para a avaliação de populações com graus de
dependência variada e idosos. (Ministério da Saúde 2001; Martins & Garrett. 2003;
Martins 2004; Araújo, Ribeiro, Oliveira & Pinto 2008).
O Índice de Barthel apresenta uma estrutura conceptual unidimensional considerando
que avalia o grau de dependência dos doentes independentemente da sua patologia,
situação que se assemelha à investigação em curso (Mahoney & Barthel 1965).
Procedeu-se à análise da validade da escala de avaliação do grau de dependência,
(Índice de Barthel) ou seja, da consistência interna e fiabilidade do questionário utilizado
nesta escala. Para este efeito, utilizamos o coeficiente Alfa de Cronbach, cujo valor para
a totalidade da escala é de 0.89, o que mostra uma forte consistência interna da escala.
A análise factorial permitiu chegar às dimensões seguintes: Cuidados pessoais; Processos
de alimentação e eliminação; Movimentar-se; Actividades específicas (Anexo III)
A escala de validação para a avaliação da satisfação dos utentes com os cuidados de
enfermagem no hospital (SUCEH) foi construída e validada por Ribeiro (2003) no âmbito
do concurso de provas públicas para professor coordenador de uma ESE (Escola
Superior de Enfermagem) e já foi utilizada em outros estudos que confirmaram a sua
validade (Alves 2007). A sua construção teve como propósito aprofundar o conhecimento
sobre a avaliação da satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem enquanto
indicador relevante da melhoria da qualidade da assistência em enfermagem.
Esta escala resultou de entrevistas exploratórias realizadas a pessoas que estiveram
internadas, a partir das quais foi feita uma análise de conteúdo que serviu como

149

A CONSTRUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO: OPÇÕES METODOLÓGICAS

conceptualização da elaboração de questões a integrar no formulário. Este foi submetido
a um pré-teste, que levou a uma reestruturação sendo que a versão final apresentou
propriedades psicométricas adequadas. A análise factorial permitiu identificar as
seguintes dimensões: gestão da informação; ensino; assistir; apoiar; orientar (Anexo IV).
Por sua vez, estas dimensões apresentam valores de fidelidade aceitáveis, sendo que foi
obtido um score total de Alpha 0,83. E no presente estudo foi obtido um alpha de 0.85.

4.5.3 - Grelha de observação de registos de enfermagem
No sentido de complementarmos a compreensão do processo de satisfação dos utentes
com os cuidados de enfermagem, elaboramos uma grelha de observação (Anexo V) com
o objectivo de analisar os registos efectuados pelos enfermeiros no processo do doente.
No seguimento das concepções teóricas seguidas nesta investigação e continuando
adoptar o modelo de Virgínia Henderson construímos a grelha nas dimensões: avaliação
inicial; planeamento; prescrição das acções; intervenções e avaliação diária. Para cada
uma destas dimensões construímos uma matriz considerando as 14 necessidades
básicas do modelo adoptado cruzando-o com a observação dos registos dos enfermeiros
generalistas e especialistas. A análise dos registos foi expressa em “sim”, “não” e “não se
aplica” referente aos cuidados prestados pelos enfermeiros. Dado o objectivo da colheita
de dados por este método, poderemos classificá-lo como de natureza descritiva (Fortin,
1999). Segundo esta autora, este método de colheita de dados é utilizado quando o
objectivo do estudo a desenvolver requer dados que dificilmente são obtidos por outra
forma, sendo neste estudo utilizado como método complementar de colheita de dados.
No que se refere aos procedimentos depois de inquirir o doente, consultava os registos
no processo individual do doente.
Assim, em termos de síntese, esquematizamos as fontes de colheita de dados, na figura
a seguir apresentada.
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Figura 10 - Fontes de Colheita de dados
Enfermeiros

Formação

Registos

Dados
Demográficos

Contributo da formação para
a assistência de enfermagem

Doentes

Satisfação dos
doentes

Grau de
dependência
(Barthel)

Como se verifica a colheita de dados teve três fontes: os enfermeiros, os doentes e o
processo, o que se considera congruente com os objectivos do estudo.
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5 - ANÁLISE DE DADOS

Este capítulo visa, essencialmente, apresentar os resultados empíricos obtidos, no que
concerne às componentes de pesquisa, conjugando a perspectiva dos enfermeiros
generalistas

e

desenvolvimento

especialistas
das

na

práticas

construção do

clínicas.

pensamento

Apresentamos,

científico

também,

os

para o

resultados

relacionados com a satisfação do doente com os cuidados de enfermagem, bem como a
percentagem de registos, no que se refere à metodologia de trabalho, dos enfermeiros
generalistas e especialistas.
Após a recolha de dados, estes foram organizados numa base de dados para tratamento
estatístico, utilizando-se como ferramenta informática o ambiente R. Esta ferramenta
estatística é produzida pela Foundation for Statistical Computing, sendo também
denominada software R. É uma das linguagens estatísticas mais utilizadas e que é
actualmente gerida por um grupo chamado Core Development Team (2006)4, que permite
a utilização de diversas técnicas estatísticas sendo compatível com qualquer sistema
operativo. O “ambiente R” é um software concebido para manipulação de dados e
fornece uma grande variedade de testes estatísticos (modelos lineares e não-lineares,
testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, classificação, métodos
multivariados, clustering), assim como técnicas gráficas, e é altamente extensível.
Apresentam-se os resultados, pela ordem sequencial das questões dos questionários,
dá-se conta das análises estatísticas a que os dados foram submetidos e faz-se a
apresentação das estatísticas descritivas das variáveis em estudo.
Apresentamos em primeiro lugar uma análise descritiva dos resultados, para
posteriormente se estudarem as relações existentes ente as variáveis.
Segundo Pestana e Gageiro (2005) a informação descritiva relevante para variáveis
ordinais é a análise das frequências, pelo que se procede à sua apresentação a partir da
qual se estima modelos de regressão logística acumulados para respostas ordinais,
também denominados modelos de regressão logística multicategoria (Agresti, 2002).
Estes modelos permitem concluir quais as variáveis sócio-demográficas, clínicas e
apreciação dos doentes face aos cuidados, que efectivamente influenciam a satisfação
dos inquiridos.
Em geral os modelos de regressão constituem um método importante para a análise
multivariada de dados, visto que permitem traduzir a relação existente entre uma variável
4

Para mais informação sobre ambiente R consultar o site http://www.r-project.org/
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dependente ou resultado e várias variáveis explicativas ou covariáveis (Tabachnik &
Fidel, 1996; Agresti, 2002).
Posteriormente realizamos uma análise multivariada das questões, isto é, uma análise
simultânea das respostas. Pretendemos, assim, descobrir relações de associação e
oposição entre essas respostas, ou seja, entre os graus de concordância. Para este
efeito, recorremos à análise factorial.
A organização da informação de forma hierarquizada é feita através dos “eixos factoriais”
ou “vectores próprios” a que estão associados “valores próprios” que medem a
contribuição de cada eixo para a explicação da variação de dados observados (Pestana
& Gageiro, 2005).
Segue-se a apresentação objectiva dos dados, a análise e interpretação serão
apresentadas no capítulo da discussão dos resultados
5.1 - O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E A FORMAÇÃO
Os enfermeiros foram inquiridos sobre quais os contributos da especialização em
Enfermagem de Reabilitação para o desenvolvimento de diversas actividades
identificadas no estudo “ das práticas às competências dos enfermeiros de reabilitação”
(Gomes, 1999).
De acordo com o descrito, na caracterização da amostra, foram inquiridos enfermeiros
generalistas e especialistas, considerando que uns e outros prestam cuidados a doentes,
embora exerçam funções específicas e diversificadas.
Procuramos conhecer a concepção dos enfermeiros sobre o contributo da especialidade
de enfermagem de reabilitação, no desenvolvimento das competências tabela nº 14.
Optamos por apresentar nas tabelas (15 à 39), apenas o forte contributo da formação
para as várias etapas do processo e desenvolvimento das competências5.

5

Para uma análise mais pormenorizada remetemos para Anexo VI
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Tabela 15 - Valor percentual da opinião dos inquiridos sobre os contributos da formação da
especialização de enfermagem de reabilitação para o desenvolvimento de competências

Competências

Gen

Esp

Valor- p

Conceptualiza novas abordagens de prestação de cuidados de enfermagem

41.2

69.2

0.001

Aplica conhecimentos e técnicas adequadas às situações

68.3

84.6

0.013

Participa na coordenação de equipas

43.4

63.5

0.000

Planeia e organiza actividades de formação

26.5

46.1

0.001

Realiza e participa em estudos de investigação

29.4

38.5

0.076

Coordena equipas de saúde

16.2

26.9

0.076

Promove a reflexão sobre as práticas

43.4

63.4

0.001

Elabora projectos de promoção da saúde, prevenção da doença e de
reabilitação

61.0

69.2

0.126

Pela análise da tabela verificamos que a formação teve um contributo importante, no
desenvolvimento das competências, para as duas categorias profissionais. No entanto,
existe uma diferença estatisticamente significativa entre as duas categorias profissionais,
através do resultado do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para as competências
(conforme valor-p): conceptualiza novas abordagens de prestação de cuidados de
enfermagem; aplica conhecimentos e técnicas adequadas às situações; participa na
coordenação de equipas; planeia e organiza actividades de formação,

5.1.1 - Contributo da formação para as etapas do processo de enfermagem tendo
em conta as NVH
O pensamento cientifico quando usado correctamente torna-se um facilitador das acções
de enfermagem, porque indica quais as intervenções que são necessárias para colmatar
as necessidades dos pacientes, visa uma avaliação crítica e sistemática dos vários
processos, favorece a tomada de decisão e promove uma acção individualizada da
pessoa
Tendo em conta os objectivos formulados para a investigação, os profissionais de
enfermagem

foram

questionados

sobre

os

contributos

da

formação

para

o

desenvolvimento do trabalho sustentado numa metodologia científica, a que está inerente
as etapas do processo de enfermagem, tendo por base as necessidades da Virgínia
Henderson. Os resultados apresentam-se na tabela seguinte6.
6

O valor-p que se apresenta na tabela nºs: 16, refere-se ao parâmetro estimado associado à categoria profissional no

modelo de regressão logística (parâmetro estimado esse que é significativo quando o valor-p é inferior ao nível de
significância de 5%, indicando que existem diferenças significativas entre especialistas e generalistas).
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Analisamos as seguintes etapas do processo de enfermagem avaliação inicial,
planeamento, execução e avaliação final
Tabela 16 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da avaliação
inicial, planeamento, execução e avaliação final
Avaliação inicial

Planeamento

Execução

Avaliação final

Necessidades

Gen.

Esp.

p

Gen.

Esp.

p

Gen.

Esp.

p

Gen.

Esp.

p

Respirar

25.7

55.7

0.000

31.6

50.0

0.025

41.9

77.0

0.000

47.8

67.3

0.022

Beber e Comer

22.8

32.7

0.199

26.5

30.8

0.505

36.8

46.2

0.632

41.9

38.5

0.596

Eliminar

23.5

50.0

0.000

27.9

51.9

0.000

28.7

65.4

0.000

35.3

55.8

0.012

Movimentar-se

35.3

76.9

0.000

36.0

71.2

0.000

39.7

86.6

0.000

45.6

82.7

0.012

Dormir

19.8

15.4

0.267

18.4

15.4

0.526

21.3

23.1

0.981

27.9

23.1

0.563

Vestir-se e Despir-se

20.6

65.4

0.000

23.5

57.7

0.000

28.7

69.2

0.000

32.3

65.4

0.000

Manter a
temperatura

24.3

21.2

0.434

24.3

28.9

0.851

30.1

30.7

0.637

33.1

30.8

0.399

Estar limpo

30.1

28.9

0.303

30.2

32.7

0.592

39.7

44.2

0.871

44.9

44.2

0.451

Evitar os perigos

27.2

36.6

0.355

27.2

36.5

0.066

35.3

48.1

0.080

36.8

44.2

0.175

Comunicar

35.3

19.2

0.374

33.1

26.9

0.792

41.2

34.6

0.731

45.6

36.5

0.380

Religião

10.3

7.7

0.146

6.6

7.7

0.183

10.3

13.5

0.286

11.0

11.5

0.015

Ocupar-se

24.3

13.5

0.661

22.8

13.5

0.525

25.7

19.2

0.744

29.4

21.2

0.970

Divertir-se

11.0

7.7

0.705

11.0

9.6

0.493

14.7

11.5

0.812

14.7

11.5

0.786

Aprender

31.6

38.5

0.372

31.6

34.6

0.378

38.2

32.7

0.706

37.5

40.4

0.653

Da leitura da tabela podemos verificar que para o desenvolvimento das várias etapas, foi
forte o contributo da formação, no que se refere às necessidades: respirar, eliminar,
movimentar-se e vestir-se e despir-se, sendo que para estas necessidades o contributo é
significativamente superior nos enfermeiros especialistas.
5.2 - O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E A FORMAÇÃO NO PROCESSO DE
CUIDADOS FACE ÀS CATORZE NECESSIDADES DE VIRGÍNIA HENDERSON
O processo de cuidados é uma metodologia usada pelos enfermeiros para colher dados,
planear, implementar e avaliar os cuidados prestados ao doente. Estas etapas procuram
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conhecer melhor a pessoa o seu contexto social e familiar e ter uma intervenção
terapêutica a nível individual, familiar e social.
Os resultados foram obtidos através da frequência das respostas dadas, pelos
enfermeiros generalistas e especialistas, sobre os contributos da formação para o
desenvolvimento de diversas competências, tendo por base as necessidades de Virgínia
Henderson.
Apresentamos os resultados nas tabelas seguintes considerando, tal como já explicitado,
apenas o forte contributo da formação para o desenvolvimento das competências dos
enfermeiros generalistas e especialistas, nas várias fases do processo de enfermagem.

Tabela 17 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das competências
- observar - na avaliação inicial

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

44.1

53.8

Estar limpo

44.1

32.7

Beber e Comer

33.8

32.7

Evitar os perigos

33.8

36.5

Eliminar

33.1

33.1

Comunicar

33.1

21.2

Movimentar-se

41.9

69.2

Religião

14.0

9.6

Dormir

25.7

13.5

Ocupar-se

21.3

30.8

Vestir-se e Despir-se

26.5

57.7

Divertir-se

10.3

7.7

Manter a temperatura

32.3

25.0

Aprender

25.7

36.5

Tabela 18 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das competências
- entrevistar - na avaliação inicial

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

30.1

32.7

Estar limpo

30.1

25.0

Beber e Comer

29.4

28.8

Evitar os perigos

28.7

32.7

Eliminar

33.1

34.6

Comunicar

30.1

26.9

Movimentar-se

32.4

57.7

Religião

14.0

9.6

Dormir

22.8

13.5

Ocupar-se

19.9

28.8

Vestir-se e Despir-se

23.5

42.3

Divertir-se

12.5

11.5

Manter a temperatura

26.4

17.3

Aprender

26.5

36.5

Como se observa nas tabelas nºs 17 e 18 os enfermeiros de ambas as categorias
consideram que a formação foi promotora do desenvolvimento das competências –
observar e entrevistar – para a avaliação das várias necessidades, embora se observem
valores percentuais diferentes segundo as necessidades
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Tabela 19 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das
competências- examinar (componente fisica)- para avaliação inicial

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

42.6

50.0

Estar limpo

41.2

36.5

Beber e Comer

34.6

34.6

Evitar os perigos

25.7

42.3

Eliminar

31.6

48.1

Comunicar

26.5

23.1

Movimentar-se

42.6

73.1

Religião

12.5

7.7

Dormir

24.3

15.4

Ocupar-se

17.7

25.0

Vestir-se e Despir-se

27.9

57.7

Divertir-se

10.3

11.5

Manter a temperatura

40.4

26.9

Aprender

26.5

34.6

Tabela 20 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das
competências- aplicar e interpretar - para avaliação inicial

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

32.4

44.2

Estar limpo

30.9

25.0

Beber e Comer

23.5

36.6

Evitar os perigos

28.7

28.8

Eliminar

25.7

44.2

Comunicar

25.0

19.2

Movimentar-se

31.6

65.4

Religião

14.0

5.8

Dormir

19.9

21.2

Ocupar-se

16.9

25.0

Vestir-se e Despir-se

18.4

42.3

Divertir-se

11.8

11.5

Manter a temperatura

36.7

28.8

Aprender

23.5

34.6

Pela leitura da tabela nºs 19 e 20, os enfermeiros de ambas as categorias consideram
que a formação fomentou o desenvolvimento das competências – examinar, aplicar e
interpretar – para a avaliação das necessidades. Os especialistas consideram que o
contributo da formação foi manifestamente superior. Esta conclusão advém da
comparação das percentagens de resposta, nomeadamente para as necessidades
movimentar-se, manter uma postura correcta e vestir-se e despir-se.
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Tabela 21 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das competências
- interpretar testes - para avaliação inicial

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

25.0

36.5

Estar limpo

25.0

20.0

Beber e Comer

36.6

36.6

Evitar os perigos

25.0

30.8

Eliminar

21.3

38.5

Comunicar

22.1

21.1

Movimentar-se

27.2

53.8

Religião

14.7

7.7

Dormir

19.1

17.3

Ocupar-se

18.4

23.1

Vestir-se e Despir-se

16.9

38.4

Divertir-se

11.0

11.5

Manter a temperatura

28.0

32.7

Aprender

22.0

36.5

Tabela 22 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das competências
- analisar dados de saúde - para avaliação inicial

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

27.9

28.9

Estar limpo

27.9

26.9

Beber e Comer

36.6

30.8

Evitar os perigos

25.7

28.8

Eliminar

29.4

32.7

Comunicar

19.1

17.3

Movimentar-se

30.1

50.0

Religião

15.4

7.7

Dormir

23.5

17.3

Ocupar-se

19.1

23.1

Vestir-se e Despir-se

22.1

38.5

Divertir-se

11.8

11.5

Manter a temperatura

30.2

23.1

Aprender

19.1

30.8

Pela observação das tabelas nºs 21 e 22 constatamos que a formação foi importante
para ambas as categorias profissionais no desenvolvimento das competências interpretar testes e analisar dados de saúde – sendo mais elevada para os especialistas
no que se refere ao respirar, beber e comer, eliminar, movimentar-se e manter uma
postura correcta e aprender.
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Tabela 23 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das competências
- estabelecer objectivos - no planeamento

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

37.5

55.7

Estar limpo

41.2

40.4

Beber e Comer

41.9

34.6

Evitar os perigos

34.6

44.2

Eliminar

33.1

46.1

Comunicar

40.5

25.0

Movimentar-se

37.5

75.0

Religião

15.4

11.5

Dormir

31.6

23.1

Ocupar-se

24.3

23.1

Vestir-se e Despir-se

27.9

55.8

Divertir-se

15.4

15.4

Manter a temperatura

38.2

21.2

Aprender

36.0

42.3

Tabela 24 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das competências
- descrever intervenções - no planeamento

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

56.6

71.1

Estar limpo

50.7

48.1

Beber e Comer

53.7

46.2

Evitar os perigos

42.6

48.1

Eliminar

51.5

61.5

Comunicar

41.9

28.8

Movimentar-se

50.7

78.8

Religião

20.6

17.3

Dormir

41.9

28.9

Ocupar-se

29.4

25.0

Vestir-se e Despir-se

39.0

57.7

Divertir-se

21.3

17.3

Manter a temperatura

50.7

32.7

Aprender

44.8

42.3

Analisando os resultados das tabelas nºs 23 e 24 verificamos que o contributo da
formação para o desenvolvimento do planeamento no que se refere a – estabelecer
objectivos e descrever intervenções – das várias necessidades, foi mais elevado para os
especialistas para as necessidades: respirar, movimentar-se e manter uma postura
correcta e vestir-se e despir-se.
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Tabela 25 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das
competências- escutar - para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

39.7

52.0

Estar limpo

33.1

34.6

Beber e Comer

28.7

42.3

Evitar os perigos

29.4

42.3

Eliminar

29.4

40.4

Comunicar

36.0

32.7

Movimentar-se

32.3

61.6

Religião

21.3

15.4

Dormir

27.2

19.2

Ocupar-se

23.5

25.0

Vestir-se e Despir-se

25.0

51.9

Divertir-se

21.3

19.2

Manter a temperatura

30.9

25.0

Aprender

38.2

32.7

Tabela 26 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das
competências- conversar- para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

27.9

48.1

Estar limpo

33.1

36.5

Beber e Comer

25.0

40.4

Evitar os perigos

29.4

40.4

Eliminar

27.2

38.4

Comunicar

35.3

32.7

Movimentar-se

30.9

57.7

Religião

19.1

17.3

Dormir

25.0

17.3

Ocupar-se

21.3

25.0

Vestir-se e Despir-se

21.3

46.2

Divertir-se

19.1

19.2

Manter a temperatura

30.1

25.0

Aprender

34.6

30.8

Verificamos pela análise das tabelas nºs 25 e 26 que a formação contribuiu
significativamente para a competência – escutar e conversar – de todas as necessidades
a que obteve menor contributo foi “praticar a sua religião ou agir segundo as suas
crenças”, para ambas as categorias profissionais.
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Tabela 27 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competência ajudar a realizar actividades - para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

41.9

59.6

Estar limpo

44.1

44.2

Beber e Comer

41.2

50.0

Evitar os perigos

32.4

38.5

Eliminar

31.6

53.9

Comunicar

27.9

25.0

Movimentar-se

44.1

63.5

Religião

18.4

13.5

Dormir

30.2

19.2

Ocupar-se

25.7

25.0

Vestir-se e Despir-se

41.2

61.5

Divertir-se

16.9

17.3

Manter a temperatura

39.7

28.8

Aprender

35.3

26.9

Tabela 28 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das competências
- fazer actividades pelo doente - para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

25.7

42.3

Estar limpo

36.8

32.7

Beber e Comer

31.6

34.6

Evitar os perigos

25.8

32.7

Eliminar

25.7

36.5

Comunicar

17.6

23.1

Movimentar-se

28.7

53.8

Religião

8.8

9.6

Dormir

19.1

15.4

Ocupar-se

17.6

15.4

Vestir-se e Despir-se

27.2

48.1

Divertir-se

11.0

17.3

Manter a temperatura

30.2

21.2

Aprender

25.7

23.1

Verificamos pela análise das tabelas nºs 27 e 28 que os enfermeiros especialistas
consideram que o contributo da formação para – ajudar a realizar actividades e fazer
actividades pelo doente – foi superior ao dos generalistas para quase todas as
necessidades. Consequentemente, podemos afirmar que para a categoria profissional
especialista é relevante o contributo da formação para as necessidades eliminar,
movimentar-se e vestir-se e despir-se.
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Tabela 29 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento de competências ensinar - para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

44.8

61.5

Estar limpo

47.8

51.9

Beber e Comer

44.9

51.9

Evitar os perigos

36.8

44.2

Eliminar

37.5

55.8

Comunicar

30.1

34.6

Movimentar-se

41.9

71.2

Religião

14.7

17.3

Dormir

29.4

23.1

Ocupar-se

22.8

26.9

Vestir-se e Despir-se

37.5

59.6

Divertir-se

14.7

21.2

Manter a temperatura

36.8

32.7

Aprender

39.0

36.5

Tabela 30 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento de competências orientar - para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

47.0

59.6

Estar limpo

44.8

48.1

Beber e Comer

43.4

59.6

Evitar os perigos

37.5

46.2

Eliminar

36.8

57.7

Comunicar

29.4

30.8

Movimentar-se

39.7

71.2

Religião

16.9

17.3

Dormir

30.9

25.0

Ocupar-se

26.5

25.0

Vestir-se e Despir-se

40.5

59.6

Divertir-se

15.4

23.1

Manter a temperatura

36.0

30.8

Aprender

34.6

38.5

De acordo com os valores percentuais apresentados nas tabelas nºs 29 e 30 verificamos
que o contributo da formação para – ensinar e orientar – em todas as necessidades foi
superior para os enfermeiros especialistas, excepto para a necessidade Praticar a sua
religião ou agir segundo as suas crenças, que apresenta uma percentagem baixa para
ambas as categorias.
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Tabela 31 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competência supervisar - para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

41.9

55.8

Estar limpo

41.2

42.3

Beber e Comer

44.1

51.9

Evitar os perigos

35.3

40.4

Eliminar

36.0

48.1

Comunicar

33.1

34.6

Movimentar-se

40.4

63.5

Religião

21.3

15.4

Dormir

34.6

30.8

Ocupar-se

25.0

23.1

Vestir-se e Despir-se

38.2

57.7

Divertir-se

19.1

17.3

Manter a temperatura

44.1

26.9

Aprender

31.6

32.7

Tabela 32 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competênciaimplicar o doente na sua independência-para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

38.2

61.6

Estar limpo

45.5

51.9

Beber e Comer

41.2

55.8

Evitar os perigos

32.4

48.1

Eliminar

33.8

59.6

Comunicar

33.8

40.4

Movimentar-se

45.6

75.0

Religião

19.1

23.1

Dormir

31.6

40.4

Ocupar-se

25.7

34.6

Vestir-se e Despir-se

39.0

71.2

Divertir-se

19.9

26.9

Manter a temperatura

37.5

36.6

Aprender

30.1

42.3

Pela análise das tabelas nºs 31 e 32, verificamos que o contributo da formação para –
supervisar e implicar o doente na sua independência – nas várias necessidades, foi mais
significativo para os especialistas, sobretudo nas necessidades: respirar, beber e comer,
eliminar, movimentar-se, manter uma postura correcta, vestir-se e despir-se, estar limpo,
cuidado e proteger os tegumentos. É interessante verificar que na necessidade manter a
temperatura dentro dos limites normais são os enfermeiros generalistas que apresentam
maior frequência.
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Tabela 33 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competencia conservar a saúde - para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

36.8

61.5

Estar limpo

39.0

46.1

Beber e Comer

35.3

57.7

Evitar os perigos

30.2

42.3

Eliminar

32.4

55.8

Comunicar

27.2

32.7

Movimentar-se

35.3

67.3

Religião

19.1

17.3

Dormir

32.4

38.5

Ocupar-se

19.1

32.7

Vestir-se e Despir-se

30.2

48.1

Divertir-se

19.9

23.1

Manter a temperatura

35.3

32.7

Aprender

28.7

34.6

Tabela 34 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competencia ajudar a morrer - para a intervenção nos cuidados

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

21.3

25.0

Estar limpo

19.1

15.4

Beber e Comer

18.4

25.0

Evitar os perigos

17.6

17.3

Eliminar

16.2

19.2

Comunicar

25.0

19.2

Movimentar-se

22.8

25.0

Religião

27.2

21.2

Dormir

21.3

17.3

Ocupar-se

14.7

17.3

Vestir-se e Despir-se

16.9

21.2

Divertir-se

13.2

Manter a temperatura

21.3

15.4

Aprender

18.4

7.7
19.2

Pela análise das tabelas nºs 33 e 34 verificamos que o contributo da formação para conservar a saúde – é maior para os especialistas nomeadamente nas necessidades:
respirar, beber e comer, eliminar, movimentar-se e manter uma postura correcta. No que
se refere a – ajudar a morrer – o contributo da formação não foi significativo para ambas
as categorias.
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Tabela 35 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competência observar - para a avaliação final

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

35.3

61.5

Estar limpo

36.8

48.1

Beber e Comer

35.3

46.2

Evitar os perigos

31.6

36.5

Eliminar

31.6

51.9

Comunicar

32.4

30.8

Movimentar-se

34.6

65.3

Religião

13.2

17.3

Dormir

29.4

30.8

Ocupar-se

22.8

23.1

Vestir-se e Despir-se

27.9

53.9

Divertir-se

16.8

17.3

Manter a temperatura

30.2

26.9

Aprender

29.4

40.4

Tabela 36 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competência comparar os objectivos/resultados - para a avaliação final

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

31.6

53.8

Estar limpo

27.2

44.2

Beber e Comer

29.4

40.4

Evitar os perigos

27.9

38.5

Eliminar

30.1

44.2

Comunicar

30.2

28.9

Movimentar-se

32.4

61.5

Religião

13.2

17.3

Dormir

22.8

25.0

Ocupar-se

22.8

21.2

Vestir-se e Despir-se

25.0

51.9

Divertir-se

12.5

19.2

Manter a temperatura

31.6

23.1

Aprender

28.7

38.5

Pela observação das tabelas nºs 35 e 36 os enfermeiros de ambas as categorias
profissionais consideram que o contributo da formação para – observar e comparar os
objectivos/resultados – foi bom, embora, os enfermeiros especialistas consideram que o
contributo da formação foi muito superior ao dos generalistas em quase todos os itens.
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Tabela 37 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competência reflectir sobre a acção executada – para a avaliação final

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

43.4

59.6

Estar limpo

38.2

48.1

Beber e Comer

39.0

46.2

Evitar os perigos

30.9

38.5

Eliminar

37.5

46.1

Comunicar

33.1

32.7

Movimentar-se

37.5

61.5

Religião

17.6

19.2

Dormir

31.6

28.8

Ocupar-se

25.7

21.2

Vestir-se e Despir-se

36.0

57.7

Divertir-se

19.9

19.2

Manter a temperatura

38.3

26.9

Aprender

33.8

38.5

Tabela 38 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento de competências avaliar os resultados das acções - para a avaliação final

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

39.0

73.1

Estar limpo

41.2

55.8

Beber e Comer

35.3

61.5

Evitar os perigos

34.6

51.9

Eliminar

33.8

57.7

Comunicar

32.4

42.3

Movimentar-se

38.9

76.9

Religião

18.4

32.7

Dormir

28.7

38.5

Ocupar-se

24.3

36.5

Vestir-se e Despir-se

33.8

67.3

Divertir-se

19.8

28.8

Manter a temperatura

36.0

34.6

Aprender

30.9

48.1

Verificando os valores percentuais das respostas das tabelas nºs 37 e 38 constatamos
que os enfermeiros de ambas as categorias profissionais consideram que o contributo da
formação para – reflectir sobre a acção executada e avaliar os resultados das acções –
foi bom. Os enfermeiros especialistas consideram que o contributo da formação foi
superior em grande parte das necessidades sobretudo na competência avaliar os
resultados das acções.
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Tabela 39 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da competência intervir na adaptação física - para a avaliação final

Necessidades

Gen. Esp. Necessidades

Gen.

Esp.

Respirar

35.3

61.5

Estar limpo

35.3

53.8

Beber e Comer

30.9

55.8

Evitar os perigos

33.1

44.2

Eliminar

33.8

55.8

Comunicar

29.4

36.5

Movimentar-se

35.3

71.1

Religião

16.2

25.0

Dormir

30.1

32.7

Ocupar-se

23.5

36.5

Vestir-se e Despir-se

32.4

59.6

Divertir-se

17.7

26.9

Manter a temperatura

30.1

28.9

Aprender

29.4

42.3

Analisando os valores percentuais da tabela nº39, apuramos que os valores das
respostas dos enfermeiros especialistas são na generalidade superiores aos dos
enfermeiros generalistas, sobretudo nas necessidades: respirar, vestir-se e despir-se,
beber e comer, movimentar-se e manter uma postura correcta, eliminar, estar limpo,
cuidado e proteger os tegumentos.
5.3 - DEPENDÊNCIA DO UTENTE
Antes de proceder à apresentação dos resultados referentes à satisfação do utente,
iremos apresentar os dados referentes ao estudo do grau de dependência.
A tabela nº 39 indica que a maior parte dos inquiridos é totalmente dependente (grau1)
na maioria dos itens, dado que a resposta de dependência total atinge percentagens na
ordem de 80%. A dependência (grau 2) encontra-se na segunda posição em quase todos
os itens, embora com percentagens muito inferiores. O menor grau de dependência (grau
5) mostra uma percentagem de inquiridos relativamente baixa. Os graus de dependência
intermédios (3 e 4) apresentam pequenas percentagens de inquiridos. A Alimentação, a
Função intestinal e a Função urinária apresentam um grau de dependência bastante
menor, embora ainda muito considerável.
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Tabela 40 - Grau de dependência

Itens

1

Grau de dependência (%)
2
3
4
5

Higiene pessoal
Tomar banho

73.4
76.4

15.3
12.3

1.5
1.0

3.9
3.4

5.9
6.9

Alimentação
Arranjar-se dentro efora da casa de banho

22.2
70.0

24.1
15.3

13.8
3.0

25.1
3.0

14.8
8.9

Subir escadas
Vestir-se

81.8
58.1

7.9
17.7

2.0
4.4

2.5
7.4

5.9
12.3

Função intestinal
Função urinária

18.2
29.6

20.7
14.8

10.3
8.9

18.2
9.4

32.5
37.4

Transferências da cadeira e cama
Mobilidade

64.0
68.5

15.8
18.2

3.9
4.9

4.4
3.0

11.8
5.4

Sintetizando, a maioria dos doentes é totalmente ou muito dependente em quase todos
os itens. Exceptuam-se os itens: função intestinal e função urinária que apresentam
percentagens de 32.5 e 37.4 embora referentes ao grau de dependência 5.
5.4 - SATISFAÇÃO DOS UTENTES FACE AOS CUIDADOS ENFERMAGEM
A apreciação dos cuidados de enfermagem, pelos doentes, é determinada por aquilo que
acontece momento a momento durante a fase do seu internamento. Daí o nosso
interesse sobre a satisfação dos utentes relativamente aos cuidados de enfermagem.
Nesta perspectiva a opinião do utente é considerada indispensável na monitorização da
qualidade dos serviços de saúde.
Procedemos primeiro a uma análise das respostas dos doentes, o que permitirá obter
uma ideia muito precisa da apreciação que os doentes fazem dos cuidados. Em seguida,
passamos a uma análise da regressão com o objectivo de explicar e compreender a
forma como as características dos doentes e a categoria profissional do enfermeiro que
prestou os cuidados afectam aquela apreciação.
Não existiram respostas “Não se aplica/ Sem opinião”, pelo que esta categoria é retirada
da análise.
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Tabela 41-Frequência da resposta sobre a apreciação dos enfermeiros

Questões

Resposta (%)
Nunca

Às vezes

Sempre

1 - Relativamente à informação que achou necessária para lidar com
as suas necessidades em cuidados de Enfermagem.

39.7

20.6

39.7

2 – Sentiu que os enfermeiros se preocupavam em fazer os ensinos
que necessitava para lidar com as suas necessidades em cuidados
de enfermagem.

42.0

17.5

40.5

3 – Relativamente à informação, os enfermeiros preocupavam-se em
envolver os seus familiares ou as pessoas mais próximas (explicando
a sua situação e como o podiam ajudar quando necessitava).

58.0

15.0

27.0

4 – Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre
os serviços que tem à sua disposição (ex: lares, serviços sociais…).

88.4

7.0

4.5

5 – Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação
sobre a forma como pode utilizar os serviços de saúde disponíveis
(como e quando deve utilizar).

83.5

7.0

9.5

6 – Os enfermeiros procuraram explicar-lhe as coisas de forma
compreensível.

9.1

13.6

77.3

7 – Os enfermeiros procuraram saber se compreendeu bem (e se
necessário voltaram a repetir a informação).

9.5

12.1

78.4

8 – Os enfermeiros preocupavam-se em dar-lhe informação escrita
sobre os assuntos que informavam ou explicavam (panfletos, livros,
ou mesmo escrever em papel coisas que são importantes para si).

95.0

1.5

3.5

9 – Os enfermeiros preocupavam-se em explicar-lhe os cuidados que
lhe prestavam (e porque era necessário fazê-lo).

29.5

22.3

48.2

10 – Quando esteve internado, os enfermeiros preocupavam-se em
lhe apresentar os outros doentes e o serviço (a localização do WC,
do refeitório…).

58.4

9.1

32.5

11 – Quando esteve internado e necessitou de apoio era fácil obter
ajuda dos enfermeiros.

4.6

15.4

80.0

12 – Os enfermeiros preocupavam-se em manter a sua privacidade
quando lhe prestavam cuidados.

5.6

29.7

64.6

13 – Quando os enfermeiros lhe prestavam cuidados preocupavamse em manter um ambiente calmo (sem ruído, sem estar a conversar
uns com os outros, mantendo-o confortável).

11.0

27.5

61.5

14 – Sentiu que os enfermeiros atenderam-no com simpatia.

1.0

4.5

94.4

15 – Sentiu que os enfermeiros deram importância aos seus problemas.

5.1

12.1

82.8

16 – Acha que os enfermeiros demonstravam ter paciência no
atendimento dos utentes.

1.0

7.5

91.5

Da leitura da tabela” nº 41 podemos inferir que as respostas mais frequentes são “Nunca” e “Sempre”.
Realça-se nestes dados a elevada percentagem de respostas “sempre” atribuída aos
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itens que valorizam a simpatia, a paciência, a solicitude dos enfermeiros como as
apreciações mais valorizadas pelo doente.
Já na resposta “nunca” surgem com elevadas percentagens os itens relativos à
informação tanto escrita como as acessibilidades e serviços.
Após esta primeira análise procuramos identificar que relação existe entre as variáveis
sócio demográficas (género, idade, estado civil, habilitações literárias) e variáveis clínicas
(motivo de internamento, e dimensões da escala de dependência anteriormente
identificadas, bem como a incapacidade de deambulação do doente) e a categoria
profissional do enfermeiro que atendeu os doentes, ou seja, iremos definir um modelo
que permita explicar estas respostas em função dessas questões e dimensões, além da
categoria profissional do enfermeiro.
Para este efeito, utilizamos modelos de regressão logística de multicategoria (modelos de
regressão logística acumulados para respostas ordinais), uma vez que a resposta é uma
variável qualitativa ordinal, pois assume categorias ordenadas por ordem crescente da
frequência, ou seja, a categoria 1 significa a menor frequência “Nunca”, a categoria 2
significa a frequência intermédia “Às vezes” e a categoria 3 significa a maior frequência
“Sempre”.
A análise que se segue mostra, que as variáveis explicativas a reter no modelo, aquelas
cujos parâmetros estimados têm valor-p inferior ao nível de significância de 5%, provam
que são estatisticamente significativas.

Relativamente à informação que achou necessária para lidar com
as suas necessidades em cuidados de Enfermagem

As variáveis explicativas, aquelas que efectivamente afectam a frequência de resposta
por parte dos enfermeiros, são o género, o motivo de internamento (distinguindo-se
apenas as doenças traumáticas), o grau de dependência (distinguindo-se apenas a
dimensão actividades específicas) e a categoria profissional do enfermeiro que atendeu o
doente. A tabela seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão7.

7

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 60.51 (4 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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Tabela 42 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: relativamente à
informação que achou necessária para lidar com as suas necessidades em cuidados de enfermagem
Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Género feminino

-0.802

0.294

7.443

0.006

Doenças traumáticas
Actividades específicas – grau 2

1.442
-0.762

0.549
0.376

6.909
4.118

0.009
0.042

Enfermeiros especialistas

1.771

0.307

33.379

0.000

Variáveis

As estimativas dos parâmetros permitem concluir que a frequência da resposta por parte
dos enfermeiros relativamente à informação necessária para lidar com as necessidades
em cuidados de enfermagem depende de forma crescente das doenças traumáticas e
dos enfermeiros especialistas e de forma decrescente do género feminino e da dimensão
- actividades específicas.
Sentiu que os enfermeiros se preocupavam em fazer os ensinos
que necessitava para lidar com as suas necessidades em
cuidados de enfermagem

As variáveis que afectam a frequência de resposta por parte dos enfermeiros são o
género, o estado civil (distinguindo-se apenas o outro estado civil), o motivo de
internamento (distinguindo-se apenas as doenças traumáticas) e a categoria profissional
do enfermeiro que atendeu o doente. A tabela seguinte mostra os resultados da
estimação do modelo de regressão8.
Tabela 43 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: sentiu que os enfermeiros se
preocupavam em fazer os ensinos que necessitava para lidar com as suas necessidades em cuidados de enfermagem
Variáveis
Género feminino

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

-0.774

0.030

6.802

0.009

-8

9.845 x 10

17

Outro estado civil

14.972

1.509 x 10

0.000

Doenças traumáticas

1.292

0.056

5.287

0.021

Enfermeiros especialistas

1.760

0.031

33.250

0.000

As estimativas dos parâmetros permitem concluir que a frequência da resposta por parte
dos enfermeiros relativamente ao sentimento de que os enfermeiros se preocupavam em
fazer os ensinos que o doente necessitava para lidar com as necessidades em cuidados
de enfermagem depende de forma crescente do outro estado civil, (os doentes com outro
estado civil é maior a frequência de respostas) das doenças traumáticas (é maior do que

8

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 69.98 (4 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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com quaisquer outros motivos de internamento) e dos enfermeiros especialistas (a
frequência de resposta é maior do que os doentes atendidos por generalistas) e de forma
decrescente do género feminino (a frequência de respostas é menor do que a dos
homens).
Relativamente à informação, os enfermeiros preocupavam-se em
envolver os seus familiares ou as pessoas mais próximas
(explicando a sua situação e como o podiam ajudar quando
necessitava)

As variáveis que presumem a frequência de resposta por parte dos enfermeiros, são o
Motivo de internamento (distinguindo-se as doenças traumáticas e as doenças
oncológicas), o grau de dependência (distinguindo-se as dimensões cuidados pessoais,
de processos alimentação e eliminação e de movimentar-se) e a categoria profissional do
enfermeiro que atendeu o doente. A tabela seguinte mostra os resultados da estimação
do modelo de regressão9.

Tabela 44 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: os
enfermeiros preocupavam-se em envolver os seus familiares ou as pessoas mais próximas
Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Doenças traumáticas

1.457

0.525

7.701

0.006

Doenças oncológicas

-1.305

0.573

5.188

0.023

Cuidados pessoais– grau 4

-2.676

1.277

4.390

0.036

-1.030

0.406

6.452

0.011

-0.963

0.382

6.341

0.012

Movimentar-se – grau 2

-1.240

0.438

8.004

0.005

Enfermeiros especialistas

1.312

0.330

15.829

0.000

Variáveis

Processos de alimentação e
eliminação – grau 2
Processos de alimentação e
eliminação – grau 5

Conclui-se desta análise que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros no
envolvimento dos familiares ou pessoas mais próximas dos doentes depende de forma
crescente das doenças traumáticas (é maior do que qualquer outro motivo de
internamento) e dos enfermeiros especialistas (é maior do que os doentes atendidos por
9

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 55.14 (7 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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generalistas), e de forma decrescente das doenças oncológicas, das dimensões cuidados
pessoais, processos de alimentação e eliminação e de movimentar-se.

•

Comparando os graus de dependência, conclui-se que os doentes com um grau
de dependência baixo (grau 4) na dimensão de cuidados pessoais afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros relativamente a envolver os
familiares ou as pessoas mais próximas dos doentes é menor do que os doentes
com qualquer outro grau de dependência nesta dimensão;

•

Relativamente também ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com
um grau de dependência alto (grau 2) na dimensão de processos de alimentação
e eliminação afirmam que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros,
para a mesma questão, é menor do que os doentes com o grau de dependência
máximo (grau 1) nesta dimensão;

•

Relativamente ainda ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com um
grau de dependência alto (grau 2) na dimensão de movimentar-se afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros relativamente a envolver os
familiares ou as pessoas mais próximas dos doentes é menor do que os doentes
com qualquer outro grau de dependência nesta dimensão.

Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação
sobre os serviços que tem à sua disposição (ex: lares,
serviços sociais, etc)

Devido ao escasso número de respostas “Às vezes” e “Sempre” (respectivamente 7% e
4.5% apenas, conforme descrito anteriormente), é necessário para a análise da
regressão agregar estas duas categorias numa só categoria que será designada por “Às
vezes ou Sempre”. Em consequência, iremos utilizar um modelo de regressão logística
dicotómica, uma vez que a resposta é agora uma variável qualitativa binária, pois só
assume duas categorias, ou seja, “`Nunca” ou “Às vezes ou Sempre”.
As variáveis explicativas ou seja, aquelas que efectivamente afectam a frequência de
resposta por parte dos enfermeiros, são as habilitações literárias (distinguindo-se apenas
o 1º ciclo), o grau de dependência (distinguindo-se apenas o não deambular) e a
categoria profissional do enfermeiro que atendeu o doente. A tabela seguinte mostra os
resultados da estimação do modelo de regressão10.

10

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 12.692 (3 graus de
liberdade), conduzindo a um valor-p de 0.005, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados
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Tabela 45 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: os enfermeiros
preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre os serviços que tem à sua disposição
Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

1º Ciclo

1.060

0.493

4.627

0.032

Não deambular

1.157

0.519

4.977

0.026

Enfermeiros especialistas

1.035

0.511

4.097

0.043

Variáveis

Assim, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a frequência da resposta
por parte dos enfermeiros na transmissão de informação sobre os serviços à disposição
dos doentes depende de forma crescente de todas as variáveis:
•

Relativamente às habilitações literárias, conclui-se que os doentes com o 1º ciclo
afirmam que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros relativamente à
transmissão de informação sobre os serviços à disposição dos doentes é maior do
que os doentes com qualquer outro nível de habilitações;

•

Quanto ao grau de dependência, conclui-se que os doentes que não deambulam
afirmam que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros relativamente à
transmissão de informação sobre os serviços à disposição dos doentes é maior do
que os que deambulam.

•

Em relação à categoria profissional, conclui-se que os doentes atendidos por
enfermeiros especialistas afirmam que a frequência da resposta por parte dos
enfermeiros relativamente à transmissão de informação sobre os serviços à
disposição dos doentes é maior do que os doentes atendidos por generalistas.

Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação
sobre a forma como pode utilizar os serviços de saúde
disponíveis

De forma semelhante à questão anterior, procede-se também aqui à agregação das
respostas “Às vezes” e “Sem opinião” (respectivamente 7% e 9.5% apenas, conforme
descrito anteriormente) numa só categoria designada por “Às vezes ou Sempre”.
A variável explicativa, aquela que, afecta a frequência de resposta por parte dos
enfermeiros é apenas o grau de dependência (distinguindo-se a dimensão de cuidados
pessoais e o não movimentar-se). A tabela seguinte mostra os resultados da estimação
do modelo de regressão11.
11

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 13.69 (2 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0.001, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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Tabela 46 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: os
enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre a forma como pode utilizar os
serviços de saúde disponíveis
Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Higiene – grau 2

1.076

0.476

5.116

0.024

Não movimentar-se

1.368

0.438

9.772

0.002

Variáveis

Assim, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a frequência da resposta por
parte dos enfermeiros na transmissão de informação sobre a forma de utilização dos
serviços de saúde disponíveis depende de forma crescente de ambas as variáveis, ou seja:
•

relativamente ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com um grau
de dependência alto (grau 2) na dimensão de cuidados pessoais afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros relativamente à transmissão de
informação sobre a forma de utilização dos serviços de saúde disponíveis é maior
do que os doentes com qualquer outro grau de dependência nesta dimensão;

•

ainda quanto ao grau de dependência, conclui-se que os doentes que não se
movimentam afirmam que a frequência da resposta, para a mesma questão, é
maior do que os que deambulam.

Os enfermeiros procuraram explicar-lhe as coisas de
forma compreensível
As variáveis explicativas, aquelas que, afectam a frequência de resposta por parte dos
enfermeiros, são a idade, o estado civil (distinguindo-se apenas o de divorciado) e o grau
de dependência (distinguindo-se as dimensões de cuidados pessoais e de movimentarse). A tabela seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão12.
Tabela 47 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: Os
enfermeiros procuraram explicar-lhe as coisas de forma compreensível
Variáveis
Idade
Divorciado
Cuidados pessoais – grau 3
Movimentar-se – grau 3

12

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

-0.042

0.014

8.462

0.004

14.788
-0.513
15.433

1.197 x 10

-7

1.755 x 10

-8

3.756 x 10

-9

1.527 x 10

16

0.000

8.539 x 10

14

0.000

1.689 x 10

19

0.000

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 17.45 (4 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0.002, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados. Em resumo, todos os resultados obtidos na estimação permitem concluir que o modelo
ajustado pode ser considerado adequado.

178

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

Assim, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a frequência da resposta
por parte dos enfermeiros na explicação das coisas de forma compreensível depende:
de forma crescente de o doente ser divorciado (estes doentes afirmam que a

•

frequência de resposta é maior por parte dos enfermeiros) e da dimensão de
movimentar-se e de forma decrescente da idade (quanto maior é a idade menor é
a frequência de resposta por parte dos enfermeiros) e da dimensão dos cuidados
pessoais, (os doentes com um grau de dependência intermédio - grau 3, afirmam
que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros relativamente a explicar
as coisas de forma compreensível é menor do que os doentes com qualquer outro
grau de dependência nesta dimensão);
relativamente também ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com

•

um grau de dependência intermédio (grau 3) na dimensão de movimentar-se
afirmam que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros relativamente a
explicar as coisas de forma compreensível é maior do que os doentes com
qualquer outro grau de dependência nesta dimensão.
Os enfermeiros procuraram saber se compreendeu bem (e se
necessário voltaram a repetir a informação)

Os resultados da estimação do modelo mostram que as variáveis explicativas a reter no
modelo ou seja, aquelas que efectivamente afectam a frequência de resposta por parte
dos enfermeiros, são a idade, o estado civil (distinguindo-se apenas o de divorciado), o
grau de dependência (distinguindo-se as dimensões de cuidados pessoais, da
movimentar-se e o não deambular) e a categoria profissional. A tabela seguinte mostra os
resultados da estimação do modelo de regressão13.
Tabela 48 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão:
enfermeiros procuraram saber se compreendeu bem a informação
Variáveis
Idade

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

-0.044

0.017

7.117

0.008

Divorciado

15.089

9.855 x 10

-8

Ensino Superior

14.801

1.664 x 10

-8

1.126 x 10

-8

6.427 x 10

-9
-8

Cuidados pessoais – grau 3
Movimentar-se – grau 3

-0.376
16.551

2.344 x 10

16

0.000

7.909 x 10

17

0.000

1.114 x 10

15

0.000

6.631 x 10

18

0.000

1.542 x 10

17

Movimentar-se – grau 4

15.016

3.825 x 10

Não deambular

-1.085

0.049

4.863

0.027

0.000

Enfermeiros especialistas

0.849

0.040

4.491

0.034

13

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 30.89 (4 graus de
liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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Assim, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a frequência da resposta
por parte dos enfermeiros para saber se os doentes compreenderam bem depende:
•

de forma crescente de o doente ser divorciado, (a frequência é maior do que os
doentes com qualquer outro estado civil);

•

de ter o Ensino Superior, (os doentes afirmam uma maior frequência da resposta
que os doentes com qualquer outro nível de habilitações literárias);

•

da dimensão da mobilidade (os doentes com um grau de dependência
intermédio -grau 3 na dimensão de cuidados pessoais afirmam que a frequência
da resposta por parte dos enfermeiros é menor do que os doentes com qualquer
outro grau de dependência nesta dimensão);

•

dos enfermeiros especialistas (a frequência é maior do que os doentes atendidos
por generalistas);

•

de forma decrescente da idade (quanto maior é a idade dos doentes, menor é
frequência da resposta por parte dos enfermeiros) da dimensão da higiene e do
não deambular.

Os enfermeiros preocupavam-se em dar-lhe informação escrita
sobre os assuntos que informavam ou explicavam (panfletos,
livros, ou mesmo escrever em papel coisas que são importantes
para si)

Conforme já foi referido anteriormente, a quase totalidade dos doentes (95%) responde
“Nunca”, pelo que não é possível efectuar a análise da regressão nesta afirmação. Isto
significa que a resposta a esta afirmação não depende de nenhuma das variáveis
consideradas.
Os enfermeiros preocupavam-se em explicar-lhe os cuidados que
lhe prestavam (e porque era necessário fazê-lo)

As variáveis que afectam a frequência de resposta por parte dos enfermeiros são as
habilitações literárias (distinguindo-se apenas o 2º-3º ciclos), o motivo de internamento
(distinguindo-se apenas as doenças traumáticas), o grau de dependência (distinguindo-se
as dimensões - cuidados pessoais e movimentar-se) e a categoria profissional. A tabela
seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão14.
14

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 58.74 (5 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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Tabela 49 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: os
enfermeiros preocupavam-se em explicar-lhe os cuidados que lhe prestavam
Parâmetro
estimado

Variáveis

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

2º-3º Ciclos

1.604

0.047

11.580

0.001

Doenças traumáticas

2.216

0.078

8.031

0.005

Cuidados pessoais – grau 3

16.320

5.296 x 10

-9
-8

Movimentar-se – grau 4

15.753

4.559 x 10

Enfermeiros especialistas

0.770

0.031

9.498 x 10

18

0.000

1.194 x 10

17

0.000

6.244

0.012

Assim, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a frequência da resposta
por parte dos enfermeiros para explicar os cuidados prestados depende de forma
crescente de todas as variáveis:
•

das habilitações literárias (os doentes com o 2º-3º Ciclos afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que os doentes com
qualquer outro nível de habilitações literárias);

•

quanto ao motivo de internamento (os doentes com doenças traumáticas afirmam
que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que os
doentes com quaisquer outros motivos de internamento);

•

quanto ao grau de dependência, (os doentes com um grau de dependência
intermédio - grau 3 na dimensão – cuidados pessoais afirmam que a frequência
da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que os doentes com qualquer
outro grau de dependência nesta dimensão);

•

relativamente ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com um grau
de dependência baixo (grau 4) na dimensão – movimentar-se afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que os doentes com
qualquer outro grau de dependência nesta dimensão;

•

quanto à categoria profissional, conclui-se que os doentes atendidos por
enfermeiros especialistas afirmam que a frequência da resposta por parte dos
enfermeiros é maior do que os doentes atendidos por generalistas.

Quando esteve internado, os enfermeiros preocupavamse em lhe apresentar os outros doentes e o serviço
As variáveis que afectam a frequência de resposta por parte dos enfermeiros são o
motivo

de

internamento

(distinguindo-se

as

doenças

musculo-esqueléticas

e

osteoarticulares e as doenças traumáticas), o grau de dependência (distinguindo-se as
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dimensões cuidados pessoais e actividades específicas) e a categoria profissional. A
tabela seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão15.

Tabela 50 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: quando esteve
internado, os enfermeiros preocupavam-se em lhe apresentar os outros doentes e o serviço.
Variáveis
Doenças músculo-esqueléticas

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

1.824

0.935

3.810

0.050

Doenças traumáticas

2.115

0.568

13.850

0.000

Higiene – grau 4

-2.162

1.098

3.876

0.049

Actividades específicas – grau3

2.048

0.665

9.491

0.002

Actividades específicas – grau5

1.555

0.417

13.884

0.000

Enfermeiros especialistas

1.441

0.336

18.414

0.000

Assim, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a frequência da resposta
por parte dos enfermeiros para apresentar os outros doentes e o serviço durante o
internamento depende de forma crescente de todas as variáveis com excepção da
dimensão da higiene, ou seja:
•

relativamente ao motivo de internamento, conclui-se que os doentes com doenças
músculo-esqueléticas e osteoarticulares afirmam que a frequência da resposta por
parte dos enfermeiros é maior do que os doentes com doenças do foro
neurológico (tomadas como categoria base);

•

Os doentes com doenças traumáticas são os que consideram mais vezes que os
enfermeiros apresentam os outros doentes e o serviço durante o internamento,
seguindo-se os doentes com doenças músculo-esqueléticas e osteoarticulares e,
por fim, os doentes com todos os outros motivos de internamento que não se
distinguem entre si;

•

quanto ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com um grau de
dependência baixo (grau 4) na dimensão – cuidados pessoais afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros é menor do que os doentes com
qualquer outro grau de dependência nesta dimensão;

•

referente ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com um grau de
dependência intermédio (grau 3) na dimensão das actividades específicas
afirmam que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que

15

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 69.509 (6 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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os doentes com o grau de dependência máximo (grau 1), tomado como categoria
base, nesta dimensão;
•

relativamente à categoria profissional, conclui-se que os doentes atendidos por
enfermeiros especialistas afirmam que a frequência da resposta por parte dos
enfermeiros é maior do que os doentes atendidos por generalistas.

Quando esteve internado e necessitou de apoio era fácil
obter ajuda dos enfermeiros
Devido ao escasso número de respostas “Nunca” (apenas 4.6% apenas, conforme
descrito anteriormente), esta categoria será agregada com a resposta “Às vezes”,
originando uma nova categoria que será designada por “Nunca ou Às vezes”. Em
consequência, iremos utilizar um modelo de regressão logística dicotómica, uma vez que
a resposta é agora uma variável qualitativa binária, pois só assume duas categorias, ou
seja, “Nunca ou Às vezes” ou “Sempre”.
Das variáveis explicativas, ou seja, aquela que afecta a frequência de resposta por parte
dos enfermeiros, emerge apenas a categoria profissional. A tabela seguinte mostra os
resultados da estimação do modelo de regressão16.

Tabela 51 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: quando
esteve internado e necessitou de apoio era fácil obter ajuda dos enfermeiros
Variáveis
Enfermeiros especialistas

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

1.323

0.401

10.897

0.001

Conclui-se que os doentes atendidos por enfermeiros especialistas afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que os doentes atendidos
por generalistas.
Os enfermeiros preocupavam-se em manter a sua privacidade
quando lhe prestavam cuidados

À semelhança da questão anterior, o escasso número de respostas “Nunca” (apenas
5.6% apenas, conforme descrito anteriormente), leva à agregação desta categoria com a
16

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 12.23 (1 grau de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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resposta “Às vezes”, originando uma nova categoria “Nunca ou Às vezes”. Em
consequência, iremos também utilizar um modelo de regressão logística dicotómica.
A variável que efectivamente afecta a frequência de resposta por parte dos enfermeiros é
apenas a categoria profissional, tal como na questão anterior. A tabela seguinte mostra
os resultados da estimação do modelo de regressão17.
Tabela 52 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: os
enfermeiros preocupavam-se em manter a sua privacidade quando lhe prestavam cuidados
Variáveis

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Enfermeiros especialistas

1.795

0.339

28.016

0.000

Conclui-se que os doentes atendidos por enfermeiros especialistas afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que os doentes atendidos
por generalistas.
Quando os enfermeiros prestavam cuidados preocupavam-se em
manter um ambiente calmo

As variáveis explicativas que afectam a frequência de resposta por parte dos enfermeiros
são, o estado civil (distinguindo-se apenas o outro estado civil), o motivo de internamento
(distinguindo-se as doenças musculo-esqueléticas e osteoarticulares), o grau de
dependência (distinguindo-se as dimensões cuidados pessoais e movimentar-se) e a
categoria profissional. A tabela seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de
regressão18.
Tabela 53 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: Quando
os enfermeiros lhe prestavam cuidados preocupavam-se em manter um ambiente calmo
Variáveis
Outro estado civil

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

15.963

4.099 x 10

-9

1.516 x 10

-9

-9

1.053 x 10
9.833

Doenças musculo-esqueléticas
Higiene – grau 3

16.639
-20.240

3.484 x 10
-10
2.033 x 10

Mobilidade – grau 4
Enfermeiros especialistas

15.963
0.954

4.919 x 10
0.030

17

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

19

0.000

2.281 x 10
21
9.908 x 10

19

0.000
0.000

19

0.000
0.002

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 32.03 (1 grau de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados
18

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 31.98 (5 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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Da análise da tabela 53 conclui-se que:

•

em relação ao estado civil, os doentes com outro estado civil afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que a dos doentes
com qualquer outro estado civil;

•

referente ao motivo de internamento, conclui-se que os doentes com doenças
músculo-esqueléticas e osteoarticulares afirmam que a frequência da resposta
por parte dos enfermeiros é maior do que os doentes com qualquer outro motivo
de internamento;

•

quanto ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com um grau de
dependência intermédio (grau 3) na dimensão – cuidados pessoais afirmam que
a frequência da resposta por parte dos enfermeiros é menor do que os doentes
com qualquer outro grau de dependência nesta dimensão;

•

comparativamente ao grau de dependência, conclui-se que os doentes com um
grau de dependência baixo (grau 4) na dimensão – movimentar-se afirmam que a
frequência da resposta por parte dos enfermeiros é maior do que os doentes com
qualquer outro grau de dependência nesta dimensão;

•

relativamente à categoria profissional, conclui-se que os doentes atendidos por
enfermeiros especialistas afirmam que a frequência da resposta por parte dos
enfermeiros é maior do que os doentes atendidos por generalistas.

Sentiu que os enfermeiros o atenderam com simpatia
Conforme já foi referido anteriormente, a quase totalidade dos doentes (94.4%) responde
“Sempre”, pelo que não é possível efectuar a análise da regressão nesta afirmação. Isto
significa que a resposta a esta afirmação não depende de nenhuma das variáveis
consideradas.

Sentiu que os enfermeiros deram importância aos seus
problemas
O escasso número de respostas “Nunca” (apenas 5.1% apenas, conforme descrito
anteriormente), leva à agregação desta categoria com a resposta “Às vezes”, originando
a nova categoria “Nunca ou Às vezes”. Em consequência, iremos também utilizar um
modelo de regressão logística dicotómica.
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Das variáveis, aquela que, efectivamente afecta a frequência de resposta por parte dos
enfermeiros, é apenas a categoria profissional. A tabela seguinte mostra os resultados da
estimação do modelo de regressão19.

Tabela 54 - Resultados da estimação do modelo de regressão utilizado para a questão: sentiu que
os enfermeiros deram importância aos seus problemas

Variáveis
Enfermeiros especialistas

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

0.884

0.399

4.920

0.027

Conclui-se desta análise que os doentes atendidos por enfermeiros especialistas afirmam
que a frequência da resposta por parte dos enfermeiros para dar importância aos seus
problemas é maior do que os doentes atendidos por generalistas.
Acha que os enfermeiros demonstravam ter paciência no
atendimento dos utentes

Conforme já foi referido anteriormente, a quase totalidade dos doentes (91.5%) responde
“Sempre”, pelo que não é possível efectuar a análise da regressão nesta afirmação. Isto
significa que a resposta a esta afirmação não depende de nenhuma das variáveis
consideradas.

5.4.1 - Nível de satisfação dos doentes
Não existiram respostas “Não se aplica/ Sem opinião”, pelo que esta categoria é retirada
da análise. A tabela nº 55 evidencia que em todas as questões colocadas as respostas
dos doentes são globalmente positivas. De entre estas verifica-se com maior realce: a
forma como foi recebido no hospital, conhecimentos que os enfermeiros tinham sobre os
cuidados que necessitava e o tempo que demoravam a dar resposta às solicitações.

19

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 5.21 (1 grau de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0.022, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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Tabela 55 - Nível de Satisfação dos Doentes

Resposta (%)
Questão
Insat.

Nem sat./
Nem insat.

Sat.

17 – Relativamente à forma como os enfermeiros explicavam
as coisas (linguagem utilizada, a preocupação em repetir caso
não compreendesse, a preocupação em saber se tinha mesmo
percebido)

8.5

21.0

70.5

18 – Relativamente à forma como foi recebido pelos
enfermeiros no hospital

1.5

5.0

93.5

19 – Relativamente ao tempo que os enfermeiros demoram a
dar resposta às suas solicitações/pedidos

4.0

23.4

72.6

20 – Relativamente à preocupação dos enfermeiros em
preservar a sua intimidade quando prestam cuidados (não o
destapar, ou quando é necessário colocar biombos…)

8.0

31.7

60.3

21 – Relativamente à disponibilidade dos enfermeiros (para o
ouvir, ou mesmo para lhe resolver alguma situação relacionada
com o serviço)

10.0

37.3

52.7

22 – Relativamente ao conhecimento que os enfermeiros
tinham sobre os cuidados que necessitava

3.5

8.0

88.6

Após esta análise exploratória, procuramos relacionar as variáveis sócio demográficas
(género, idade, estado civil, habilitações literárias) e variáveis clínicas (motivo de
internamento, e dimensões da escala de dependência, anteriormente identificadas, bem
como a incapacidade de deambulação do doente), a categoria profissional do enfermeiro
que atendeu os doentes e ainda as dimensões identificadas da frequência da resposta
por parte dos enfermeiros que constituem efectivamente causas do nível de satisfação
dos doentes em cada questão.
Para este efeito, iremos novamente definir e estimar modelos de regressão logística de
multicategoria20, uma vez que a resposta (o nível de satisfação) é uma variável qualitativa
ordinal, pois assume categorias ordenadas por ordem crescente da satisfação,

Relativamente à forma como os enfermeiros explicavam
as coisas
As variáveis que afectam o nível de satisfação dos doentes são: o grau de dependência
(distinguindo-se apenas a dimensão movimentar-se) e a frequência da resposta por parte
dos enfermeiros (distinguindo-se as dimensões da gestão da informação, ensino para as
20

Os resultados que se apresentam têm parâmetros estimados de valor-p inferior ao nível de significância de 5%,

mostrando por isso que são estatisticamente significativos
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necessidades em cuidados e assistir na prestação dos cuidados). A tabela seguinte
mostra os resultados da estimação do modelo de regressão21.

Tabela 56 - Resultados da estimação do modelo do nível de satisfação dos doentes relativamente
à forma como os enfermeiros explicavam as coisas
Variáveis

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Movimentar-se – grau 3

17.520

1.175 x 10

-9

2.223 x 10

20

Movimentar-se – grau 4
Gestão da informação – 3

15.890
1.911

3.292 x 10
0.041

-9

0.000

2.330 x 10
21.997

19

0.000
0.000

Ensino – 3
Assistir – 2

1.556
21.402

0.049
0.040

10.043
2901.509

0.002
0.000

Assistir – 3

21.982

0.028

6128.889

0.000

A análise da tabela permite concluir que o nível de satisfação dos doentes relativamente
à forma como os enfermeiros explicavam as coisas depende de forma crescente de
todas as variáveis.
Relativamente à forma
enfermeiros no hospital

como

foi

recebido

pelos

Conforme já foi referido anteriormente, a quase totalidade dos doentes (93.5%) responde
“Satisfeito”, pelo que não é possível efectuar a análise da regressão nesta questão. Isto
significa que a resposta a esta questão não depende de nenhuma das variáveis
consideradas, o que se torna evidente quando se observa a quase unanimidade das
respostas.

Relativamente ao tempo que os enfermeiros demoram a
dar resposta às solicitações/pedidos dos doentes
As variáveis explicativas a reter ou seja, aquelas que efectivamente afectam o nível de
satisfação dos doentes, são a categoria profissional e a frequência da resposta por parte
dos enfermeiros (distinguindo-se as dimensões - ensino para as necessidades em
cuidados de enfermagem e da assistir na prestação dos cuidados). A tabela seguinte
mostra os resultados da estimação do modelo de regressão22.
21

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 75.3 (6 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
22

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 52.2 (3 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.

188

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

Tabela 57 - resultados da estimação do modelo do nível de satisfação dos doentes relativamente
ao tempo que os enfermeiros demoram a dar resposta às solicitações/pedidos dos doentes
Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Enfermeiros especialistas

0.862

0.412

4.379

0.037

Ensino – 3

1.495

0.519

8.288

0.004

Assistir – 3

2.731

0.661

17.054

0.000

Variáveis

Analisando a tabela nº 57 podemos concluir que:
•

em relação à categoria profissional, conclui-se que os doentes atendidos por
enfermeiros especialistas estão mais satisfeitos relativamente ao tempo que os
enfermeiros demoram a dar resposta às suas solicitações/pedidos do que os
doentes atendidos por generalistas;

•

quanto à frequência da resposta por parte dos enfermeiros, conclui-se que os
doentes que responderam “Sempre” na dimensão da ensino para as
necessidades em cuidados estão mais satisfeitos;

•

relativamente também à frequência da resposta por parte dos enfermeiros
especialistas, conclui-se que os doentes que responderam “Sempre” na dimensão
assistir na prestação dos cuidados estão mais satisfeitos.

Relativamente à preocupação dos enfermeiros em preservar a sua
intimidade quando prestam cuidados

As variáveis explicativas do nível de satisfação dos doentes, são o estado civil
(distinguindo-se apenas o outro), o grau de dependência (distinguindo-se as dimensões –
cuidados pessoais e movimentar-se), a categoria profissional e a frequência da resposta
por parte dos enfermeiros (distinguindo-se as dimensões da gestão da informação
fornecida, da assistência na prestação dos cuidados e no apoio). A tabela seguinte
mostra os resultados da estimação do modelo de regressão23.

23

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 113.89 (8 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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Tabela 58 - Resultados da estimação do modelo do nível de satisfação dos doentes relativamente
à preocupação dos enfermeiros em preservar a intimidade dos doentes quando prestam cuidados
Variáveis
Outro estado civil
Cuidados pessoais – grau 3
Movimentar-se – grau 4

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

13.732

3.458 x 10

-8

1.577 x 10

17

0.000

1.447 x 10

-9

2.173 x 10

20

0.000

2.492 x 10

-8

3.018 x 10

17

0.000

-21.336
13.687

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Enfermeiros especialistas

1.600

0.038

17.423

0.000

Gestão da informação – 3

1.120

0.042

7.011

0.008

Assistir – 2

19.302

0.043

1997.965

0.000

Assistir – 3

19.842

0.030

4264.706

0.000

Apoiar – 3

1.878

0.039

23.580

0.000

As estimativas dos parâmetros permitem concluir que o nível de satisfação dos doentes,
relativamente à preocupação dos enfermeiros em preservar a intimidade dos doentes,
quando lhes prestam cuidados, depende de forma decrescente da dimensão - cuidados
pessoais e de forma crescente de todas as outras variáveis.
Relativamente à disponibilidade dos enfermeiros
As variáveis explicativas que afectam o nível de satisfação dos doentes são: o motivo do
internamento (distinguindo-se as doenças respiratórias e as doenças do foro digestivo), o
grau de dependência (distinguindo-se a dimensão de actividades específicas e o não
deambular) e a frequência da resposta por parte dos enfermeiros (distinguindo-se as
dimensões: ensino, assistir e apoiar na prestação dos cuidados e orientar sobre os serviços).
A tabela seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão24.
Tabela 59 - Resultados da estimação do modelo do nível de satisfação dos doentes relativamente
à disponibilidade dos enfermeiros
Variáveis
Doenças respiratórias

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

1.063

0.538

3.904

0.048

Doenças do foro digestivo

2.990

1.119

7.135

0.008

Cuidados específicos – grau 3

1.675

0.833

4.044

0.044

Não deambular

1.280

0.532

5.799

0.016

Ensino – 2

-1.070

0.396

7.299

0.007

Assistir – 2

19.485

0.416

2197.177

0.000

Assistir – 3

21.230

0.300

5016.210

0.000

Apoiar na prestação – 2

0.940

0.469

4.022

0.045

Apoiar na prestação – 3

1.881

0.402

21.848

0.000

Orientar – 3

1.512

0.680

4.936

0.026

24

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 93.28 (10 graus de

liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.

190

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO

As estimativas dos parâmetros permitem concluir que o nível de satisfação dos doentes
relativamente à disponibilidade dos enfermeiros depende de forma decrescente da
dimensão ensino e de forma crescente de todas as outras variáveis.
Relativamente ao conhecimento que os enfermeiros tinham sobre
os cuidados que necessitava

Devido ao escasso número de respostas “Insatisfeito” e “Nem satisfeito/Nem insatisfeito”
(respectivamente 3.5% e 8% apenas, conforme descrito anteriormente), é necessário
para a análise da regressão agregar estas duas categorias numa só categoria que será
designada por “Não satisfeito” – note-se que esta categoria não significa Insatisfeito, mas
apenas o contrário de Satisfeito, pois engloba as categorias “Insatisfeito” e “Nem
satisfeito/Nem insatisfeito”. Em consequência, iremos utilizar um modelo de regressão
logística dicotómica, uma vez que a resposta é agora uma variável qualitativa binária,
pois só assume duas categorias, ou seja, “Não satisfeito” ou “Satisfeito”.
As variáveis explicativas a reter são aquelas que efectivamente afectam o nível de
satisfação dos doentes, como o grau de dependência (distinguindo-se apenas a
dimensão - processos de alimentação e eliminação) e a frequência da resposta por parte
dos enfermeiros (distinguindo-se apenas a dimensão apoiar na prestação dos cuidados).
A tabela seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão25.
Tabela 60 - Resultados da estimação do modelo do nível de satisfação dos doentes relativamente
ao conhecimento que os enfermeiros tinham sobre os cuidados que necessitava
Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Processos de alimentação e
eliminação – grau 3

-1.352

0.634

4.550

0.033

apoiar na prestação – 2

1.978

0.807

6.007

0.014

apoiar na prestação – 3

1.967

0.537

13.403

0.000

Variáveis

Assim, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que o nível de satisfação dos
doentes relativamente ao conhecimento que os enfermeiros tinham sobre os cuidados
que necessitavam depende de forma crescente da dimensão da individualização na
prestação dos cuidados e de forma decrescente da dimensão da alimentação e
eliminação.

25

Para testar a qualidade do ajustamento deste modelo, a estatística do qui-quadrado da regressão é 20.41 (3 graus de
liberdade), conduzindo a um valor-p de 0, o que significa que o modelo é globalmente significativo, ou seja, adequa-se
satisfatoriamente aos dados.
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5.5 - UM OLHAR SOBRE OS REGISTOS DOS ENFERMEIROS: GENERALISTAS E
ESPECIALISTAS
Tal como foi referido na metodologia, utilizamos uma grelha de observação para saber
em que medida os enfermeiros generalistas e especialistas procedem ao registo da
colheita de dados nomeadamente na: avaliação inicial, planeamento, prescrição das
acções, intervenções e avaliação do doente comparando as duas categorias
profissionais.
Procedemos primeiro a uma análise dos registos dos enfermeiros o que permitiu ter uma
ideia precisa, em termos percentuais dos registos efectuados pelos enfermeiros segundo
a categoria.
Em seguida procedemos a uma análise de regressão logística dicotómica uma vez que a
resposta (registar ou não) é uma variável qualitativa binária, pois só assume duas
categorias (sim ou não). Logo a variável explicada (resposta) é registar ou não e a
variável explicativa do modelo é a categoria profissional.
Recorremos ainda ao teste do sinal para comparar a frequência do registo dos
enfermeiros das necessidades afectadas nas várias etapas do processo: avaliação inicial,
planeamento, execução e avaliação final, que remetemos para anexo (AnexoVIII).

5.5.1 - Registo da avaliação inicial
A tabela seguinte mostra a distribuição das observações de registos da avaliação inicial
segundo a categoria profissional relativamente às diferentes necessidades. Sendo
possível concluir o seguinte:
As percentagens de resposta “Sim” são modestas ou baixas para os generalistas, sendo
mesmo nulas em três necessidades. Apenas numa única necessidade se pode afirmar
que a percentagem é um pouco elevada (cerca de 40% para a necessidade manter a
temperatura do corpo), pois nas restantes os valores estão todos bem abaixo de 20%.
Pelo contrário, para os especialistas, a percentagem de respostas “Sim” é relativamente
elevada em muitas necessidades, embora haja também outras em que é baixa ou mesmo
nula. Daqui se conclui que os especialistas registam substancialmente mais do que os
generalistas.
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Tabela 61 - Registo das Necessidades na avaliação inicial

Necessidade

Categoria Profissional
Enf. Generalistas
(%)

Enf. Especialistas
(%)

Respirar
Beber e Comer

15.8
10.9

64.4
28.7

Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura correcta

14.9
14.9

46.5
45.5

Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se

5.0
3.0

6.9
9.9

Manter a temperatura do corpo nos limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos

38.6
12.9

52.5
52.5

Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes

4.0
5.9

17.8
37.6

Praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil

0.0
0.0

2.0
0.0

Divertir-se
Aprender

1.0
0.0

0.0
1.0

Os resultados da estimação do modelo para cada necessidade, apresentados na tabela
seguinte, mostra que: as necessidades respirar, beber e comer, eliminar, movimentar-se
e manter uma postura correcta, vestir-se e despir-se, manter a temperatura do corpo nos
limites normais, estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos, evitar os perigos e
comunicar com os seus semelhantes, para todas estas necessidades, a categoria
profissional é relevante no modelo26 e o parâmetro estimado mostra que os enfermeiros
especialistas registam significativamente mais do que os generalistas.

26

valor-p do parâmetro estimado inferior ao nível de significância de 5%, mostrando que é estatisticamente significativo; na
necessidade vestir-se e despir-se o valor-p é apenas ligeiramente superior a 5%, pelo que optámos por considerá-lo
significativo
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Tabela 62 - Registo das necessidades- resultados da estimação do modelo

Enfermeiros especialistas
Necessidade

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Respirar

2.261

0.343

43.534

0.000

Beber e Comer

1.193

0.388

9.456

0.002

Eliminar

1.608

0.344

21.884

0.000

Movimentar-se e manter uma
postura correcta

1.568

0.344

20.784

0.000

Dormir e Repousar

0.358

0.603

0.352

0.553

Vestir-se e despir-se

1.278

0.674

3.595

0.058

0.563

0.285

3.885

0.049

2.012

0.358

31.618

0.000

1.660

0.572

8.404

0.004

2.257

0.468

23.213

0.000

NR

NR

NR

NR

Ocupar-se por forma a sentir-se útil

NR

NR

NR

NR

Divertir-se

NR

NR

NR

NR

Aprender

NR

NR

NR

NR

Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças

NR - não se verificaram registos

1.0

1.0

Gráfico 1 - Comparação dos registos dos enfermeiros na avaliação inicial
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Ao fazermos uma analogia da leitura entre os gráficos referentes às duas categorias
profissionais, concluímos que existe um maior registo por parte dos enfermeiros
especialistas.
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5.5.2 - Registo do planeamento
Efectuamos uma análise similar à anterior, mas agora contextualizada à etapa do planeamento
dos cuidados.
Pela análise da tabela 63 verificamos que as percentagens de respostas “Sim” para os
enfermeiros generalistas são, modestas ou fracas, sendo mesmo nulas ou quase nulas em
várias necessidades. Pelo contrário, os especialistas têm percentagens mais elevadas na
maior parte das necessidades. Conclui-se que os especialistas registam substancialmente
mais do que os generalistas, com excepção das necessidades praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças, ocupar-se por forma a sentir-se útil, divertir-se e aprender, em que
as percentagens são nulas ou quase nulas para ambas as categorias profissionais.
Tabela 63 - Registo das necessidades no planeamento
Categoria Profissional
Necessidade

Enf. Generalistas
(%)

Enf. Especialistas
(%)

Respirar

18.8

44.6

Beber e Comer

18.8

42.6

Eliminar

21.8

50.5

Movimentar-se e manter uma postura correcta

19.8

49.5

Dormir e Repousar

4.0

19.8

Vestir-se e despir-se

5.0

22.8

Manter a temperatura do corpo nos limites normais

26.7

48.5

Estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos

14.9

58.4

Evitar os perigos

13.9

36.6

Comunicar com os seus semelhantes

8.9

21.8

Praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças

0.0

3.0

Ocupar-se por forma a sentir-se útil

0.0

0.0

Divertir-se

1.0

0.0

Aprender

0.0

1.0

Partindo da análise do modelo de regressão logística que se apresenta na tabela nº 64
verificamos que a categoria profissional é relevante no modelo27 e o parâmetro estimado
mostra que os enfermeiros especialistas registam significativamente mais do que os
generalistas, nomeadamente no que se refere às necessidades respirar, beber e comer,
eliminar, movimentar-se e manter uma postura correcta, dormir e repousar, vestir-se e
despir-se, manter a temperatura do corpo nos limites normais, estar limpo, cuidado e
proteger os tegumentos, evitar os perigos e comunicar com os seus semelhantes.
Dada a baixa frequência das restantes necessidades, não é possível efectuar a
regressão, concluindo-se que a categoria profissional não afecta a resposta, ou seja, não
27

valor-p do parâmetro estimado inferior ao nível de significância de 5%, mostrando que é estatisticamente significativo
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existem diferenças significativas entre as duas categorias profissionais, o que significa
que a frequência de registo é semelhante (inexistente ou quase) em ambas as categorias
profissionais nestas necessidades.
Tabela 64 - Registo das necessidades afectadas no planeamento – resultados da estimação do modelo
Enfermeiros especialistas

Necessidade

Respirar

Parâmetro
estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

1.244

0.324

14.746

0.000

Beber e Comer

1.163

0.325

12.845

0.000

Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar

1.298

0.313

17.247

0.000

1.379

0.319

18.654

0.000

1.790

0.568

9.929

0.002

Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil

1.734

0.516

11.269

0.001

0.949

0.300

9.979

0.002

2.086

0.345

36.554

0.000

1.279

0.354

13.025

0.000

1.046

0.424

6.076

0.014

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Divertir-se

NR

NR

NR

NR

Aprender
NR.: não se verificaram registos

NR

NR

NR

NR

A representação gráfica (gráfico 2), no que se refere aos registos dos enfermeiros
generalistas na etapa do planeamento de cuidados, permite-se constatar que mais uma
vez manter a temperatura do corpo nos limites normais, é a necessidade mais registada,
seguida da eliminar, e de uma forma equivalente o movimentar-se e manter uma postura
correcta, o respirar e o beber e o comer.

1.0

1.0

Gráfico 2- Representação gráfica dos registos dos enfermeiros no planeamento
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Para os Especialistas e analisando o gráfico podemos verificar que as necessidades com
maior frequência de registos na fase de planeamento são: estar limpo, cuidado e proteger
os tegumentos, eliminar, movimentar-se e manter uma postura correcta a temperatura do
corpo dentro dos limites normais, respirar, beber e comer.

5.5.3 - Registo das acções de enfermagem
Esta etapa do processo permite organizar os cuidados de enfermagem, de uma forma
coerente e perceptível para toda a equipa, de forma a responder às necessidades do
doente.
A tabela seguinte mostra a distribuição das respostas segundo a categoria profissional
relativamente às diferentes necessidades. É possível concluir o seguinte:
Para os generalistas, as percentagens de respostas “Sim” são apenas muito
modestas ou fracas, sendo mesmo nulas ou quase nulas em seis necessidades. Notese também que nunca chegam a atingir valores que possam ser consideráveis. Pelo
contrário, os especialistas têm percentagens um pouco elevadas (chegando a ser
superiores a 50%) em várias necessidades, embora nunca cheguem a atingir valores
realmente elevados e existam até alguns valores moderados apenas e algumas
percentagens nulas ou quase nulas.
Em consequência, conclui-se que os especialistas registam mais prescrições de acções
do que os generalistas, com excepção das necessidades praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças, ocupar-se por forma a sentir-se útil, divertir-se e aprender, em
que as percentagens são nulas ou quase nulas para ambas as categorias profissionais.
Tabela 65 - Registo de prescrições das acções de enfermagem
Categoria Profissional
Necessidade

Enf. Generalistas
(%)

Enf. Especialistas
(%)

Respirar

13.9

38.6

Beber e Comer
Eliminar

10.9
14.9

44.6
54.5

Movimentar-se e manter uma postura correcta
Dormir e Repousar

15.8
2.0

51.5
26.7

Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos limites normais

0.0
12.9

21.8
45.5

Estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos
Evitar os perigos

14.9
9.9

54.5
32.7

Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças

7.9
0.0

22.8
2.0

Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se

0.0
0.0

0.0
1.0

Aprender

0.0

3.0
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Os resultados apresentados na tabela 66 mostram que, para as necessidades: respirar,
beber e comer, eliminar, movimentar-se e manter uma postura correcta, dormir e
repousar, manter a temperatura do corpo nos limites normais, estar limpo, cuidado e
proteger os tegumentos, evitar os perigos e comunicar com os seus semelhantes – a
categoria profissional é relevante no modelo28, os enfermeiros especialistas registam
significativamente mais prescrições do que os generalistas.
Nas necessidades vestir-se e despir-se – o facto de não se verificarem registos por parte
dos generalistas, inviabiliza a regressão29
Necessidades praticar a sua religião, ocupar-se, divertir-se e aprender – A quase
totalidade (ou mesmo a totalidade) das respostas é “Não”, pelo que não é possível
efectuar a regressão, concluindo-se que a categoria profissional não afecta a resposta,
ou seja, não existem diferenças significativas entre as duas categorias profissionais, o
que significa que os enfermeiros não registam (ou quase não registam) prescrições.
Tabela 66 - Registo de prescrições das acções de enfermagem
Necessidade

Respirar

29

Parâmetro
Estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

1.363

0.353

14.907

0.000

Beber e Comer

1.883

0.377

24.960

0.000

Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar

1.925

0.344

31.349

0.000

1.730

0.338

26.255

0.000

2.894

0.749

14.938

0.000

NR

NR

NR

NR

1.734

0.358

23.445

0.000

1.925

0.344

31.349

0.000

1.485

0.395

14.145

0.000

1.232

0.438

7.902

0.005

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil

28

Enfermeiros especialistas

Divertir-se

NR

NR

NR

NR

Aprender
NR - não se verificaram registos

NR

NR

NR

NR

valor-p do parâmetro estimado inferior ao nível de significância de 5%, mostrando que é estatisticamente significativo
recorre-se por isso ao teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney (Desu & Raghavarao 2004). A estatística do

teste é 11362.5, a que corresponde um valor-p de 0, pelo que se conclui que os especialistas registam muito mais
prescrições do que os generalistas.
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A representação gráfica seguinte mostra as percentagens de respostas “Sim” e “Não” dos
enfermeiros generalistas e especialistas nas diferentes necessidades.
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Gráfico 3 - Representação gráfica dos registos dos enfermeiros na prescrição das acções
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Da análise do gráfico podemos inferir que as necessidades mais registadas pelos
especialistas são: respirar, beber e comer, eliminar, movimentar-se e manter uma postura
correcta, vestir-se e despir-se, manter a temperatura do corpo nos limites normais, estar
limpo, cuidado e proteger os tegumentos, evitar os perigos, comunicar com os seus
semelhantes.

5.5.4 - Registo das acções realizadas
As acções de enfermagem realizadas consistem na ajuda proporcionada à pessoa
doente ou com saúde, na execução das actividades relacionadas com a satisfação das
suas necessidades.
A tabela seguinte mostra a distribuição das respostas segundo a categoria profissional
relativamente às diferentes necessidades. É possível concluir o seguinte:
Para os generalistas, as percentagens de respostas “Sim” são modestas ou fracas, sendo
mesmo nulas ou quase nulas em cinco necessidades. Note-se também que nunca
chegam a atingir valores que possam ser vistos como consideráveis, pois o valor máximo
não chega a 30%. Pelo contrário, os especialistas têm percentagens que já podem ser
consideradas elevadas (chegando a estar próximas de dois terços) em várias
necessidades, embora existam até alguns valores moderados e algumas percentagens
nulas ou quase nulas.
Em resultado deste padrão das respostas, observa-se também que a percentagem de
respostas “Sim” é a mais elevada de todos os itens até agora analisados, nas diferentes
fases do processo de cuidados.
Em consequência, conclui-se que os especialistas registam acções realizadas
substancialmente mais do que os generalistas, com excepção das necessidades praticar
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a sua religião ou agir segundo as suas crenças, ocupar-se por forma a sentir-se útil,
divertir-se e aprender, em que as percentagens são nulas ou quase nulas (ou pelo menos
muito baixas) para ambas as categorias profissionais.
Tabela 67 - Registo de acções realizadas - resultados da estimação do modelo
Categoria Profissional
Necessidade

Enf. Generalistas
(%)

Enf. Especialistas
(%)

Respirar
Beber e Comer

18.8
24.8

50.5
54.5

Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura correcta

29.7
20.8

63.4
57.4

Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se

4.0
1.0

35.6
22.8

Manter a temperatura do corpo nos limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos

27.7
23.8

63.4
62.4

Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes

16.8
11.9

42.6
36.6

Praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil

0.0
0.0

2.0
2.0

Divertir-se
Aprender

0.0
0.0

0.0
5.0

Os resultados apresentados na tabela 68 mostram a relação existente entre as
necessidades: respirar, beber e comer, eliminar, movimentar-se e manter uma postura
correcta, dormir e repousar, vestir-se e despir-se, manter a temperatura do corpo nos
limites normais, estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos, evitar os perigos e
comunicar com os seus semelhantes – e a categoria profissional sendo relevante no
modelo30 que os enfermeiros especialistas registam significativamente mais do que os
generalistas.
Necessidades praticar a sua religião, ocupar-se, divertir-se e aprender – a quase
totalidade (ou mesmo a totalidade) das respostas é “Não”, pelo que não é possível
efectuar a regressão, concluindo-se que a categoria profissional não afecta a resposta,
ou seja, não existem diferenças significativas entre as duas categorias profissionais.

30

valor-p do parâmetro estimado inferior ao nível de significância de 5%, mostrando que é estatisticamente significativo
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Tabela 68 - Registo de acções realizadas resultados da estimação do modelo
Enfermeiros especialistas
Necessidade

Parâmetro
Estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Respirar

1.482

0.323

21.031

0.000

Beber e Comer

1.291

0.305

17.893

0.000

Eliminar

1.409

0.300

22.052

0.000

Movimentar-se e manter uma
postura correcta

1.637

0.317

26.626

0.000

Dormir e Repousar

2.598

0.551

22.241

0.000

Vestir-se e despir-se

3.384

1.033

10.739

0.001

1.506

0.303

24.641

0.000

1.671

0.311

28.848

0.000

Evitar os perigos

1.298

0.334

15.155

0.000

Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças

1.456
NR

0.370

15.445

0.000

NR

NR

NR

Ocupar-se por forma a sentir-se útil

NR

NR

NR

NR

Divertir-se

NR

NR

NR

NR

Aprender

NR

NR

NR

NR

Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos

NR.: não se verificaram registos

Não
Sim

0.0

0.0

0.2

0.2

0.4

0.4

0.6

0.6

0.8

0.8

Não
Sim

1.0

1.0

Gráfico 4 - Representação gráfica dos registos das intervenções dos enfermeiros
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O gráfico nº4 mostra as percentagens de respostas “Sim” e “Não” dos enfermeiros
generalistas e especialistas nas diferentes necessidades. De realçar que s enfermeiros
especialistas registam com maior frequência quase todas as necessidades.
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5.5.5 - Registos da avaliação diária
Esta etapa permite dar a entender como os enfermeiros registam o estado actual do
doente, se evoluiu ou se mantém, isto é como decorreu o processo de
independência do doente.
A tabela e o gráfico seguintes mostram a distribuição das respostas segundo a
categoria profissional relativamente ao registo das diferentes necessidades. É
possível concluir o seguinte:
Para os generalistas, as percentagens de respostas “Sim” são muito elevadas num
grande número de necessidades, embora ainda existam quatro necessidades em que
essa percentagem é nula ou quase nula. Além disso, existem apenas duas necessidades
(dormir e repousar e vestir-se e despir-se) em que a percentagem é moderada. Os
especialistas apresentam percentagens de respostas “Sim” moderadas ou até um pouco
elevadas, mas nunca chegam a atingir percentagens tão altas como os generalistas em
algumas necessidades. Além disso, apresentam ainda percentagens muito baixas ou
mesmo nulas em três necessidades.
Não é possível afirmar em geral qual das categorias profissionais procede aos registos da
avaliação diária dado que os valores percentuais são semelhantes em ambas as
categorias.
Tabela 69 - Registos da avaliação diária
Categoria Profissional
Necessidade

Enf. Generalistas
(%)

Enf. Especialistas
(%)

Respirar

45.5

58.4

Beber e Comer

86.1

51.5

Eliminar

75.2

63.4

Movimentar-se e manter uma postura correcta

65.3

61.4

Dormir e Repousar

30.7

32.7

Vestir-se e despir-se

17.8

20.8

Manter a temperatura do corpo nos limites normais

68.3

71.3

Estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos

66.3

58.4

Evitar os perigos

43.6

58.4

Comunicar com os seus semelhantes

50.5

49.5

Praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças

0.0

2.0

Ocupar-se por forma a sentir-se útil

0.0

3.0

Divertir-se

1.0

0.0

Aprender

0.0

9.9

Os resultados da estimação do modelo de regressão logística dicotómica para cada
necessidade, apresentados na tabela nº70, mostra que:
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Respirar, eliminar, movimentar-se e manter uma postura correcta, dormir e repousar,
vestir-se e despir-se, manter a temperatura do corpo nos limites normais, estar limpo e
cuidado, proteger os tegumentos e comunicar com os seus semelhantes, nestas
necessidades a categoria profissional não é relevante no modelo31 o que significa que
não existem diferenças significativas entre as duas categorias profissionais.
Para as necessidades beber e comer e evitar os perigos a categoria profissional é
relevante no modelo32 e, no caso da primeira, o parâmetro estimado mostra que os
enfermeiros especialistas registam significativamente menos do que os generalistas,
sucedendo o inverso no caso da segunda necessidade.
Necessidades praticar a sua religião, ocupar-se e divertir-se – A quase totalidade (ou mesmo a
totalidade) das respostas é “Não”, pelo que não é possível efectuar a regressão, concluindo-se
que não existem diferenças significativas entre as duas categorias profissionais.
Necessidade Aprender – o facto de todos os generalistas “Não” terem registo inviabiliza a
regressão, pelo que se recorre ao teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney33 que nos
leva a concluir que os especialistas registam mais a avaliação diária do que os generalistas.
Tabela 70 - Registos da avaliação diária resultados da estimação do modelo
Enfermeiros especialistas
Necessidade

Parâmetro
Estimado

Desvio padrão
estimado

Estatística
qui-quadrado

Valor-p

Respirar

0.519

0.284

3.334

0.068

Beber e Comer

-1.767

0.350

25.492

0.000

Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar

-0.564

0.310

3.320

0.069

-0.171

0.292

0.341

0.559

0.092

0.303

0.091

0.762

Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil

0.191

0.357

0.285

0.593

0.141

0.307

0.212

0.646

-0.339

0.292

1.346

0.246

0.599

0.285

4.423

0.035

-0.040

0.281

0.020

0.888

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Divertir-se

NR

NR

NR

NR

Aprender
NR.: não se verificaram registos

NR

NR

NR

NR

31

valor-p do parâmetro estimado superior ao nível de significância de 5%, mostrando que não é estatisticamente
significativo.
32
valor-p do parâmetro estimado inferior ao nível de significância de 5%, mostrando que é estatisticamente significativo
33
A estatística do teste é 10756.5, a que corresponde um valor-p de 0.001, pelo que se conclui que os especialistas fazem
mais registos da avaliação diária do que os generalistas.
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1.0

1.0

Gráfico 5 - Percentagem dos registos dos enfermeiros
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O gráfico nº5 mostra que as percentagens de registos dos enfermeiros generalistas é
superior à dos especialistas para as necessidades beber e comer, eliminar, movimentarse e manter uma postura correcta, manter a temperatura dentro dos limites normais, estar
limpo, evitar os perigos, comunicar e respirar, dormir e repousar.
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6 - DISCUSSÃO ORIENTADA PELAS QUESTÕES DE INVESTIGAÇAO

A discussão dos resultados, que neste capítulo apresentamos, inclui o confronto entre os
dados apresentados no capítulo antecedente e as ideias teóricas apresentadas no
quadro teórico.
De forma a estruturarmos esta análise, a sequência, será norteada pelas questões de
investigação, incluídas no capítulo 4.
6.1 - CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE CUIDADOS
- Que diferença existe no contributo da formação para o desenvolvimento de competências
nas concepções de cuidados entre enfermeiros generalistas e enfermeiros especialistas de
reabilitação.
- Que diferença existe no contributo da formação para o desenvolvimento de competências na
prática de cuidados entre enfermeiros generalistas e especialistas de reabilitação.
- Há diferenças significativas de cuidados entre enfermeiros generalistas e especialistas de
reabilitação de acordo com o grau de dependência do doente.

Em relação à concepção de cuidados a análise das respostas dos dois grupos de
profissionais inquiridos, leva-nos a constatar que existem diferenças entre ambos, sendo
que para os enfermeiros especialistas a formação representa um maior contributo, dados
os valores percentualmente superiores em todas as competências com excepção da
referente ao “elaborar projectos de saúde, prevenção da doença e de reabilitação”. A
conceptualização está associada à aquisição de conceitos teóricos (Ramos, 2002) e é
inerente ao percurso formativo. Poder-se-á inferir que a formação especializada contribui
para uma concepção de cuidados diferente, sendo um meio para os profissionais de
enfermagem se apropriarem de outras competências (Levett-Jones, 2005), ou
eventualmente de as aprofundarem.
O facto de “elaborar projectos de saúde, prevenção da doença e de reabilitação”,
apresentar valores similares em ambas as categorias pode estar relacionado com uma
nova dinâmica de envolvimento no trabalho em saúde, exigindo que os enfermeiros,
independentemente da categoria profissional, possam actuar na rede de cuidados
progressivos em saúde, mobilizando os conhecimentos e realizando acções preventivas
e curativas, tanto individuais como colectivas (Silva & Sena, 2006).
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Analisando os contributos da formação para a prática de cuidados, cruzamos as várias
etapas da metodologia de trabalho em enfermagem, isto é: avaliação inicial,
planeamento, execução e avaliação final.
Depreende-se da análise dos dados, referentes ao desenvolvimento destas várias
etapas, que a formação teve uma importância fundamental tanto para os enfermeiros
especialistas como generalistas, no entanto, é nos enfermeiros especialistas que o
contributo da formação para o desenvolvimento deste processo se apresenta como mais
significativa, tanto para a avaliação inicial, como para o planeamento, execução e
avaliação final, para quase todas as necessidades, dando mais realce às necessidades:
respirar, eliminar, movimentar-se e manter uma postura correcta, vestir-se e despir-se.
Outro aspecto importante deste estudo é o facto de as necessidades que tem a ver com o
“praticar a religião e divertir-se” serem as que apresentam menor contributo da formação,
nas várias fases do processo de cuidados.
Podemos questionar-nos se nos processos formativos não é dada a devida relevância a
estas necessidades, ou, se porventura o desenvolvimento das práticas de enfermagem
em contextos com maior predomínio tecnicista e funcional não deixam espaço ou tempo
para a realização dessas necessidades, tal como nos é referido por Collière (1989), ou
pode tratar-se de um facto social justificado pelo stress quotidiano ou pela menor
predisposição social a dedicar tempo a actividades e acções sem resultados imediatos.
Num estudo recente sobre o processo formativo Danielson & Berntsson (2007), que
pretendiam avaliar os domínios do conhecimento que eram mais importantes para a
prática dos enfermeiros, os resultados indicam que o primeiro e mais importante domínio,
pertencia às ciências biológicas, onde se inclui a anatomia, a fisiologia, patologia,
farmacologia, o que leva a emergir como mais importante as respostas às necessidades
biológicas. Os mesmos resultados são referidos por Carvalho (2005), numa análise de
registos verifica que das necessidades básicas, a dimensão menos registada é a
espiritual, pelo que se pode inferir que lhe é reconhecida uma menor valorização na
prática de cuidados. Os resultados do presente estudo não se distanciam, neste aspecto,
dos estudos referidos.
Deduz-se ainda desta análise que o desenvolvimento dos cuidados de enfermagem é
baseado no conhecimento teórico e na utilização de métodos científicos sistemáticos. Os
enfermeiros especialistas evidenciam um maior aprofundamento para as várias etapas
em diferentes necessidades. Poderemos considerar também, que os enfermeiros
especialistas constituem uma elite dentro da prestação de cuidados, atendendo a que
têm uma posição hierárquica, (no conteúdo funcional da carreira) que lhe confere
determinados poderes e que contribuem para influenciar quer a tomada de decisão, quer
o comportamento de outros actores nos contextos de trabalho. Desta análise, conclui-se
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que os enfermeiros e sobretudo os enfermeiros especialistas, são responsáveis pela
gestão de cuidados. Este conceito refere-se à aplicação de um juízo profissional na
planificação, direcção, controlo e avaliação dos cuidados de enfermagem a fim de que
estes sejam oportunos, contínuos, personalizados, seguros e acessíveis para o doente,
família e comunidade.
É concerteza legítimo pensar que esta forma de cuidar em enfermagem desenvolve e
promove competências relevantes nos enfermeiros e sobretudo nos especialistas de
enfermagem de reabilitação.
Olhando as diferenças da prática de cuidados entre os enfermeiros de ambas as
categorias somos levados a pensar que para a avaliação inicial, utilizando as
competências observar, entrevistar, examinar, aplicar e interpretar, interpretar testes e
analisar dados de saúde dos doentes face às várias necessidades, os enfermeiros
especialistas apresentam uma percentagem mais elevada pelo que, poderão ser
promotoras do sucesso dos cuidados. De facto, nesta etapa do processo é imprescindível
uma avaliação global do doente, que oriente os enfermeiros para o tipo de procedimentos
a realizar face à situação do doente, uma vez que o acto de cuidar é imbuído de
situações de imprevisibilidade. Nesta situação é importante que os profissionais de
enfermagem sejam capazes de usar a intuição para compreender as questões e as
necessidades não expressas pelo doente (Benner & Tanner 1987).
É um dado do senso comum, mas este resultado era o esperado, pois os enfermeiros
especialistas ao realizarem cuidados de maior complexidade, aplicam com maior
frequência o juízo crítico e a reflexão, dado ao qual não é alheia a formação realizada.
Partindo do valor percentual relativo ao contributo da formação para o planeamento,
tendo em conta as competências - estabelecer objectivos e descrever intervenções também aqui é relevante o contributo da formação para os especialistas. Isto pressupõe
uma consolidação de aprendizagens efectuadas no curso de licenciatura e pós –
licenciatura que promovem um atendimento personalizado ao doente.
Em relação ao planeamento os resultados apresentam diferenças significativas entre as
duas categorias profissionais no que se refere a: ajudar a realizar as actividades, fazer
actividades pelo doente, ensinar e orientar, supervisar, implicar o doente na sua
independência, conservar a saúde e ajudar a morrer. Também para esta etapa do
processo, e para estas competências específicas, o contributo da formação é
considerado relevante, com valores percentuais mais elevados no grupo de enfermeiros
especialistas. Poder-se-á aqui enquadrar a teoria de aprendizagem de Pestalozzi (1827),
citada por Ruthes e Cunha (2008), que tem subjacente o desenvolvimento de
capacidades humanas reveladas na unidade entre mente, mãos e coração, e que está
inerente às dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes. De facto, a formação deve
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ser concebida em planos lógicos de conteúdos adequados ao desenvolvimento
harmonioso das competências, numa perspectiva integral do sujeito.
No que se refere à última etapa do processo, isto é, à avaliação final, o contributo da
formação foi muito bom para as duas categorias profissionais, com relevância para os
especialistas nas competências observar, comparar os objectivos/resultados, reflectir
sobre a acção executada, avaliar os resultados das acções, e intervir na adaptação física.
Esta etapa é fundamental para a avaliação contínua e planeamento na medida em que as
circunstâncias e os problemas do doente mudam, por isso, o enfermeiro deve ter a
capacidade de adequar os cuidados à situação concreta do doente. No âmbito dos
cuidados de enfermagem especializados, o enfermeiro faz recurso do seu talento e
saberes específicos promotores da satisfação das necessidades reais do utente, família e
comunidade. Os saberes e as competências devem acompanhar o desenvolvimento do
conhecimento, tendo em conta as evidências científicas mais recentes, tendo por base o
processo de construção de saberes numa perspectiva dinâmica, reflectida e crítica para
que daí advenha uma prática renovada, de modo a que os formandos se sintam
equipados para fazer face à realidade complexa, instável, incerta e mesmo contraditória
da prática de enfermagem (McCallum, 2007).
6.2 - SATISFAÇÃO DOS UTENTES COM OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM
- Há diferenças significativas de resultados de qualidade face à percepção dos doentes
cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de reabilitação.
- Há diferenças significativas de resultados de qualidade da assistência face à percepção
dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de reabilitação.
- Há diferenças significativas de resultados na individualização da informação face à
percepção dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de
reabilitação.
- Há diferenças significativas de resultados no envolvimento do doente face à percepção
dos mesmos quando cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de
reabilitação.
- Há diferenças significativas de resultados na informação dos recursos face à percepção
dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de reabilitação.
- Há diferenças significativas de resultados na formalização da informação face à
percepção dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de
reabilitação.
- Há diferenças significativas entre as práticas dos enfermeiros generalistas e dos
enfermeiros especialistas de reabilitação na satisfação dos doentes.
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Relativamente a estas questões fizemos uma análise global, uma vez que cruzamos as
várias variáveis através da análise da regressão com o objectivo de explicar e
compreender a forma como as características dos doentes, situação clínica e a categoria
profissional do enfermeiro que prestou os cuidados afectam a satisfação do doente.
Pretendemos agora analisar quais as variáveis preditivas da satisfação dos utentes,
debruçando-nos de um modo mais pormenorizado sobre o contributo da categoria
profissional, dado o objecto de estudo.
Para verificar se existem diferenças ao nível de resultados da qualidade face à percepção
dos doentes cuidados por enfermeiros generalistas e especialistas de reabilitação, os
resultados revelaram globalmente que os doentes manifestam uma percepção mais
favorável dos cuidados prestados pelos enfermeiros especialistas. Este aspecto vem
corroborar a ideia de que diferentes profissionais de saúde exercem influência diferente
na percepção da satisfação dos doentes (Johansson, Oléni, Fridlund, 2002). A maior
satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem, poder-se-á reverter em ganhos
em saúde, e/ou uma visão mais positiva do contexto geral da organização de saúde.
É um facto comprovado por diversas investigações que os cuidados de enfermagem são
importantes para a satisfação do doente (Gotlieb, 2002; Johansson, Oléni, Fridlund, 2002;
Shmidt, 2003; Shattell, 2004; Davis, 2005), dado ser este o grupo profissional da saúde,
que mais tempo passa com os utentes nas organizações de saúde, contudo, é
interessante analisar o valor preditivo de outras variáveis para além da categoria
profissional dos enfermeiros.
Nesta discussão introduzimos agora as variáveis sócio-demográficas e clínicas dos
utentes inquiridos, e como estas influenciam a satisfação dos próprios utentes.
Os doentes mais velhos manifestam uma menor satisfação, principalmente relacionada
com a informação dada pelos enfermeiros Este resultado colide com os apresentados em
outros estudos (Ehnforts, Söderström 1995; Bengtsson et al.1998; Green & Davis, 2005),
os quais referem que, os mais velhos tendem a estar mais satisfeitos com os cuidados. A
idade dos utilizadores de cuidados é importante na percepção da satisfação com os
cuidados de enfermagem recebidos e implica competências diferentes em termos de
comunicação. Podemos questionar-nos se a maior idade na nossa amostra, a que está
associado um nível de literacia mais baixo, não estará inerente uma atitude mais passiva
por parte destes, o que os poderá a conduzir a um comportamento receptivo dos
cuidados, mas que por sua vez não se reverte em maior satisfação. Sabemos o quanto é
complexo para os doentes mais velhos descodificar as mensagens dos profissionais.
Os resultados obtidos são, contudo, similares aos referidos por Irurita (1999), em que o
aumento da idade conduz a uma maior vulnerabilidade, que se materializa na menor
satisfação do doente.

211

D I S C U S S Ã O

D O S

R E S U L T A D O S

Quanto ao género, constatamos que são as mulheres que se encontram menos
satisfeitas com os cuidados de enfermagem. Este mesmo resultado é referido no estudo
de McGiven (1999), no qual a maior satisfação estava associada ao género masculino. A
razão para esta diferença nos resultados da satisfação entre homens e mulheres poderá
ser devida a questões sócio-culturais, como as que decorrem da relação entre homemmulher ou a diferenças comportamentais entre os sexos. Conclui-se do estudo de
Ottosson (1997) que os homens recebem informação mais espontaneamente da equipa
de enfermagem do que as mulheres, pelo que a informação recebida pode ser preditora
de uma maior satisfação, pois leva o utente a sentir-se mais activo, com maior
capacidade de controle sob o processo de saúde e doença que está a vivenciar.
Por sua vez, as pessoas que se encontram no estado civil, divorciado e outro, são os
que demonstram maior satisfação com os cuidados de enfermagem. Fazendo uma
análise cruzada destes dados, verificamos que a este grupo correspondem aqueles que
se encontram em situação clínica de maior dependência, e por tal requerem um maior
apoio por parte dos enfermeiros. Estes resultados poderão ser atribuídos a uma relação
directa entre o valor atribuído dos cuidados e a sua necessidade (Johansson, Oléni,
Fridlund, 2002), ou eventualmente ao facto de podermos considerar que o estado civil
em que se encontram, mais associado a uma maior solidão e o ter “alguém” que cuida,
poderá minimizar esse estado de solidão e levar a uma maior satisfação com os
cuidados (Sørlie et al, 2006).
Também as variáveis relacionadas com o nível educacional parecem influenciar o nível
de satisfação os doentes, sendo que os que apresentam um maior nível educacional
referem maior satisfação quando comparados com os de nível educacional mais baixo.
Estes dados, são contrariados no estudo de Bengtsson, et al, (1998), no qual conclui que
os doentes com maiores habilitações académicas, fazem maiores exigências em relação
aos cuidados de enfermagem, o que leva a mais necessidade de informação e educação.
Constata-se pois, que os doentes com maior formação académica, apropriam-se mais
facilmente dos conhecimentos sobre a sua situação clínica e, como consequência disto,
assumem um papel mais proactivo no processo. Este resultado determina uma
comunicação mais efectiva com os profissionais de saúde, pois ocorre num contexto de
relação de parceria e não de subserviência, relativas ao poder e saber dos profissionais
(Llor, Abad, Garcia, & Nieto, 1995).
De uma maneira geral, os doentes com grau de dependência 1 e 3 na dimensão
deambular e internamento, por causas traumáticas, manifestam maior satisfação com os
cuidados recebidos por parte dos enfermeiros especialistas. Podemos concluir que os
cuidados de enfermagem, que este tipo de doentes necessitam e, no âmbito particular do
deambular, se inserem na área específica dos enfermeiros de reabilitação. O que em
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parte justifica o resultado dado o maior conhecimento e proximidade com os enfermeiros
especialistas em ER.
Sem menosprezar o papel dos enfermeiros generalistas nos cuidados ao nível das
necessidades básicas, é de realçar os resultados desta investigação que relacionam
maior formação dos enfermeiros e maior satisfação dos utentes.
Alguns investigadores, como Marley, Collier, Goldstein, (2004), consideram que o doente,
pode não ser o melhor avaliador da qualidade clínica dos cuidados, por não deter o
conhecimento suficiente para avaliar o que lhe é feito, contudo, atribui um grande
significado ao “como” é feito, pelo que podem reconhecer a diferença no modus operandi
dos grupos profissionais.
Uma outra conclusão que emerge do presente estudo, é a pouca informação que os
doentes referem que lhes é facultada, resultando num decréscimo na satisfação dos
doentes. Saber o que é esperado e o que lhe vai ser realizado, dá maior sentido de
controle, pois como refere Irurita (1999), o que é considerado mais relevante é a
informação fornecida ao doente. A informação não se restringe à transmissão de dados,
mas insere-se num contexto mais amplo de comunicação (Johansson, Oléni & Fridlung,
2002), o que ocorre também no estudo actual, dado que os doentes não valorizam só a
informação sobre a sua situação, mas também a informação aos seus familiares, sobre a
acessibilidade dos serviços de saúde e ainda condições de saúde.
A comunicação clara e a informação são um pré-requisito para a percepção de satisfação
com os cuidados de enfermagem (Mitchell 1999). A importância da informação em saúde
destaca-se pela visão epidemiológica que propicia ao enfermeiro identificar problemas
individuais, relacionados com os elementos para a análise da situação encontrada,
subsidiando a busca de possíveis alternativas de encaminhamento e planeamento para a
resolução dos problemas encontrados (Peres, & Ciampone 2006).
Essas informações abrangem os dados referentes ao processo saúde-doença da pessoa,
e ao transformar-se esses dados em conhecimento efectivo para a acção de cuidados de
Enfermagem, operacionaliza-se o estabelecimento de uma metodologia de trabalho mais
adequada às reais necessidades da pessoa. Assim, tal como é referido por Soares e
Lunardi, (2002), percebemos a informação como elemento fundamental no processo de
autonomia do doente. Entendemo-la como a mensagem que concretiza a comunicação
entre as pessoas, ou seja, a passagem, a expressão, a transmissão de um saber, um
intercâmbio de informações através da interacção, pelo que, nesta perspectiva, a
informação é um direito inalienável da pessoa, isto é, a pessoa tem o direito de saber o
que se passa consigo, com o seu corpo, pois os problemas de saúde que enfrenta são
dele, e não do profissional de saúde que o atende.
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A não informação, ou a não clarificação da mesma, segundo Soares e Lunardi, (2002),
leva a que pessoas não entendam o que lhes é feito, pelo que o caminho mais fácil é
aceitar passivamente o que é feito. A pouca participação dos utentes nos cuidados é um
dado relevante, embora seja contrariada nos discursos políticos e profissionais, de algum
modo mantém-se uma fase despótica ilustrada, típica do século XIX (Llor, Abad, Garcia &
Nieto, 1995), norteada pelo princípio de oferecer cuidados de saúde à população, mas
sem a preocupação da sua participação. De facto, como nos referem Soares, e Lunardi,
(2002), a relação de poder, paternalista, ainda prevalece nos dias de hoje, num perpetuar
da história, entre profissionais de saúde, clientes e serviços de saúde.
Podemos referir que o facto de os doentes inquiridos demonstrarem grande satisfação no
que concerne às intervenções de enfermagem baseadas na relação, isto é, quando o
profissional mostra preocupação, interesse, simpatia, capacidade de escuta, paciência,
de algum modo estes resultados surpreende-nos. Realmente para assegurar a satisfação
do doente os profissionais de enfermagem precisam de prestar cuidados personalizados.
Efectivamente, o ser atencioso, mostrar empatia e respeito pelo doente, torna-se um pilar
fundamental para o seu bem-estar. Para criarem uma interacção positiva e agradável
com os doentes, os profissionais de enfermagem precisam de ser compreensivos,
amigáveis, calmos, encorajadores e ter tempo para escutar, mostrar interesse e ser
capaz de compreender as necessidades do doente. Como é referido por Sørlie, Torjuul,
Ross, & Kihlgren, (2006) os enfermeiros transmitem sentimentos de segurança pela sua
calma e a forma eficiente e clara de dar informação. Estes dados revelam algum
paradoxo nos resultados obtidos na investigação: os doentes referem não ter informação
significativa, no que respeita às suas necessidades, e aos recursos existentes que
ajudem a gerir os seus problemas, contudo, parecem estar satisfeitos com a relação que
os enfermeiros estabelecem no dia a dia de cuidados.
Estes dados levam-nos a reflectir sobre os processos de comunicação /relação
subjacentes à qualidade de cuidados e satisfação dos utentes. Constatamos que a
comunicação é um dos aspectos mais importantes nos cuidados de enfermagem (Oriá,
Moraes & Victor, 2004), no sentido de se desenvolver uma prática de qualidade
conducente à satisfação dos utentes, com inerentes ganhos em saúde; embora
comunicação e informação não sejam propriamente divergentes, são de algum modo
diferentes, o que acentua o paradoxo referido.
A informação é o conteúdo de uma mensagem, enquanto a comunicação é o modo
que ajuda a compreender o conteúdo da informação. Mas a informação não se
processa num vazio, pelo que há que ter em conta os vários intervenientes, com as
suas singularidades, pois, a informação tem que se processar num contexto de
comunicação. A falta de informação, ou a falta da clarificação da mesma quando esta
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é fornecida, remete o doente para uma posição de dependência perdendo a sua
pessoalidade na trajectória da doença.
6.3 - O USO DA ESCRITA PELOS ENFERMEIROS
- Há diferenças de registos de cuidados entre os enfermeiros generalistas e especialistas

Tal como nos resultados anteriores, no que diz respeito aos registos verificam-se
diferenças significativas nos registos dos enfermeiros especialistas e generalistas
relativamente às várias fases do processo. Para os enfermeiros especialistas constatamse valores percentuais mais elevados e significativos sob o ponto de vista estatístico,
para um maior número de necessidades.
A comunicação escrita assume uma importância crucial para a continuidade de cuidados,
e inerente qualidade (Carvalho, 2005). A estruturação dos registos tendo por base a
metodologia do processo de enfermagem, permite que estes sejam sustentados numa
base científica (Ochoa-Vigo Pace & Santos 2003). Segundo estes mesmos autores o
recurso a esta metodologia, permite a todos os membros da equipa ter conhecimento dos
critérios da tomada de decisão, o que se revela grande importância para a coordenação e
eficiência dos cuidados.
A diferença verificada entre os dois grupos profissionais, faz-nos constatar que os
enfermeiros especialistas terão, por via da formação, adquirido conhecimentos e
competências diferenciadas no âmbito de melhores registos, que espelham o grau
diferencial da prática de cuidados, e são veículos fidedignos da real situação da pessoa.
Verifica-se, também, resultante deste estudo, que as necessidades: aprender, ocupar-se
de forma a sentir-se útil, divertir-se e praticar a sua religião, que nunca ou raramente são
avaliadas pelos enfermeiros generalistas ou especialistas. Estas necessidades que
podem ser enquadradas a nível do que Carvalho (2005), denominou nível psicoespiritual, contudo esta autora na sua investigação não verificou sobre a análise de
registos não verificou nenhuma referência neste âmbito. Torna-se evidente que há que
investir na qualidade dos registos de enfermagem, de modo a que expressem uma
abordagem integral do sujeito tal como é preconizado nos processos de formação. Isto
implica, na nossa perspectiva, uma reflexão conjunta com as instituições de saúde, de
modo a serem identificadas as evidências do processamento dos registos de uma forma
concisa, precisa mas que englobe a totalidade do sujeito. Parece-nos também importante
reforçar estas áreas ao nível dos currículos de formação, a fim de que se contemple uma
visão social e espiritual do doente de forma a melhorar o cuidado humano.
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Donabedien (2003) e Hesbeen, (2001) referem que a qualidade é o produto de dois
factores: a ciência e a tecnologia da prestação de cuidados e a aplicação dessa ciência e
tecnologia na prática de cuidados, o que foi designado como domínio tecnológico e
domínio interpessoal, respectivamente. A ciência e a tecnologia devem ser definidas de
forma alargada para incluir não só factores biológicos, mas também os sociais e
espirituais, embora se reconheça que, pelos resultados dos registos dos enfermeiros,
estes aspectos não são suficientemente desenvolvidos em contexto das práticas. Ou será
que a compreensão do conhecimento em enfermagem é uma matéria complexa, e que os
enfermeiros evitam falar e escrever sobre a sua praxis?
A discussão sobre as linguagens profissionais está ainda no início e surgiu em Portugal
muito relacionada com a implementação dos sistemas informáticos e a criação de
indicadores de produtividade. Embora as orientações profissionais (ICN e OE) apontem
no sentido do aprofundamento destas linguagens, não deixa de ser preocupante o
carácter redutor e dicotomizado em que são operacionalizados, o que nem sempre é
compatível com a harmonia globalizante que se pretende com os cuidados de
enfermagem.
Os registos fazem parte integrante do processo de enfermagem, pois devem
descrever de uma forma efectiva o que se passa com o doente, evitando omissões,
repetições desnecessárias no tratamento ao doente. Por isto, os registos são
elementos imprescindíveis no processo de cuidados, informações pertinentes ao
cliente dos seus cuidados realizados pelos enfermeiros; quando redigidos de maneira
que retratam a realidade, possibilitam uma melhor comunicação, entre a equipa,
podendo também destinar-se a outros fins como: pesquisas, auditorias, processos
jurídicos, planeamento e outros.
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A qualidade do produto do trabalho, no mundo contemporâneo, impõe-se como um
imperativo económico, político e social. No mundo da saúde, esta exigência configura
algumas especificidades por várias razões. A democratização dos sistemas políticos,
nomeadamente no mundo ocidental, tem criado a expectativa que a sociedade deve
auferir gratuitamente ou tendencialmente de um modo gratuito, a prestação dos serviços
de saúde. No entanto, as alterações económicas que têm vindo a ocorrer, aliadas à cada
vez maior complexidade de cuidados, leva a constatar a dificuldade da sustentabilidade
dos serviços de saúde (Al-Mailan, 2005).
Hoje, constitui-se um desafio a manutenção ou o melhoramento da qualidade dos
serviços de saúde, mantendo o controle sobre os custos (Marley, Collier & Goldstein,
2004).

A

qualidade

exprime

um

conceito

complexo

e

multideterminado.

Incondicionalmente, a satisfação dos utentes / utilizadores dos serviços é um dos
indicadores mais relevantes, o que de algum modo se refere à mudança no paradigma
assistencial, isto é, há que outorgar a saúde aos cidadãos tendo em conta a sua
participação activa. Introduzir este critério na avaliação dos resultados em saúde é de
crucial importância, pois, a satisfação dos utentes pode reverter-se em ganhos em saúde,
evidenciando-se a eficiência e a eficácia dos cuidados por via desta monitorização.
Também, em Portugal, os serviços de saúde tem vindo a equacionar projectos que
envolvem a qualidade em saúde, dando resposta às orientações expressas pelos órgãos
competentes, tal como vem explicitado no Plano Nacional de Saúde de 2004/2010.
São vários os factores que interferem na satisfação dos utentes, na inerente qualidade de
cuidados. Na dificuldade de abarcar o prisma multifacetado da qualidade e da satisfação
dos utentes, direccionámos o nosso estudo para o processo de cuidados dos enfermeiros
de reabilitação numa perspectiva de desenvolvimento de competências, para uma
melhoria da satisfação do utente.
Dados relevantes
Consideramos pertinente invocar os objectivos do estudo, para referirmos que, para
identificar as competências dos enfermeiros generalistas e de reabilitação, realizámos um
questionário, a 188 enfermeiros, ficando claro pela análise dos dados, que o
desenvolvimento de competências face à formação é em tudo semelhante, sendo de
realçar, o contributo da formação para o desenvolvimento de competências para –
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elaboração de projectos de promoção da saúde, da prevenção de doença e de
reabilitação.
Tornou-se evidente pela análise dos dados que a formação contribuiu para o
desenvolvimento do pensamento científico desenvolvido pelos enfermeiros, contudo, os
especialistas de reabilitação demonstram um forte contributo para as necessidades:
respirar, eliminar, movimentar-se, vestir-se e despir-se.
Estes dados são congruentes com a relação entre bases curriculares e práticas de
cuidados (Martin 1991; Carter 1996; Canário 1997; Canário 1999; Queirós 2000;
Kletemberg e al. 2004).
A enfermagem de reabilitação, e analisando as perspectivas curriculares do referido
curso de especialização, apresenta como áreas nucleares de desenvolvimento, os
cuidados a doentes do foro neurológico e muscular, respiratório e ainda uma forte
incidência nas teorias do autocuidado, privilegiando as aprendizagens das pessoas com
necessidades específicas.
Considerando o pensamento científico dos enfermeiros, expresso nas várias etapas do
processo de cuidar na competência ajudar a morrer, surgiu na avaliação inicial
semelhança dos dois grupos de enfermeiros para as competências, observar e
entrevistar. Os enfermeiros especialistas destacam-se nas competências:
•

examinar, aplicar e interpretar nas necessidades movimentar-se, manter uma
postura correcta, vestir-se e despir-se;

•

interpretar testes e analisar dados de saúde para as necessidades respirar, beber
e comer, eliminar, movimentar-se, manter uma postura correcta.

Sobre o planeamento dos cuidados as competências: estabelecer objectivos e descrever
intervenções salientam-se claramente os enfermeiros especialistas nas necessidades
respirar, movimentar-se e manter uma postura correcta
Face à intervenção nos cuidados, as duas categorias de enfermeiros evidenciam valores
semelhantes para as competências: escutar, conversar para a maioria das necessidades,
sendo excepção, praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças, nas quais se
verifica um fraco contributo. Os enfermeiros especialistas evidenciaram-se ainda nas
competências ajudar a realizar actividades, fazer actividades pelo doente, ensinar,
supervisar e conservar a saúde, em todas as necessidades. A competência ajudar a
morrer apresenta-se com fraco contributo da formação para ambas as categorias.
Analisando os contributos da formação em competências para a avaliação final
verificamos que os enfermeiros especialistas salientam-se em: observar, comparar
objectivos / resultados, avaliar os resultados das acções e intervir na adaptação física,
para a generalidade das necessidades. A competência de reflectir sobre a acção
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executada tem uma distribuição semelhante entre as duas categorias profissionais, sendo
de salientar o contributo positivo da formação para esta competência.
Do questionário realizado a 204 doentes de ambos os sexos e cuidados pelas duas
categorias profissionais de enfermeiros salientamos que os doentes se consideram mais
satisfeitos com os enfermeiros especialistas em relação: à informação, aos ensinos, à
compreensão da informação, à explicação dos cuidados prestados, à apresentação de
outros doentes e serviço, à ajuda dada, acrescentando-se ainda aspectos relacionados
com: manter a sua privacidade, um ambiente calmo, a forma como davam importância
aos seus problemas, ao tempo de resposta às solicitações.
A satisfação dos doentes, face aos dois grupos de enfermeiros, distribui-se
homogeneamente no que se refere a: explicar as coisas de forma compreensível, a forma
como foram recebidos, à disponibilidade dos enfermeiros e o conhecimento dos cuidados
que necessitavam.
Para a análise dos registos efectuados pelos enfermeiros generalistas e especialistas de
reabilitação, foi feita a observação do processo clínico do doente verificando-se que os
enfermeiros especialistas registam globalmente mais que os generalistas.
Nos registos dos enfermeiros especialistas evidencia-se com uma maior frequência os
registos na avaliação inicial, no planeamento, na prescrição das acções, nas intervenções
realizadas apresentando, contudo, tal como para os generalistas, deficiências a nível das
necessidades: praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças, ocupar-se de
forma a sentir-se útil, divertir-se e aprender.
Quando feita a análise dos registos da avaliação diária, constatamos que a distribuição
dos registos é semelhante entre as duas categorias profissionais salientando-se apenas a
diferença dos enfermeiros especialistas para os registos da necessidade de aprender.
Em síntese
Quer a formação inicial, quer a formação especializada traduziu-se numa mais valia para
o desenvolvimento das competências de âmbito da conceptualização, do planeamento,
da coordenação de equipas e da investigação. Consideramos portanto, que a formação é
um instrumento que capacita o indivíduo na sua própria construção no quotidiano do
trabalho, garantindo assim, a qualidade dos cuidados de enfermagem e como
consequência o aumento da satisfação do utente. Fica também claro, como resultado
desta investigação, que o processo de formação dos enfermeiros de reabilitação se
relaciona com o seu desenvolvimento de competências na sua perspectiva, bem como na
dos utilizadores de cuidados.
Ambas as categorias profissionais consideram que a formação foi importante para o
desenvolvimento da metodologia científica, tendo por base as necessidades de Virgínia
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Henderson, contudo, é de salientar uma maior resposta dos enfermeiros especialistas à
generalidade das necessidades.
No conteúdo funcional da carreira, (Decreto Lei 437/91) para as duas categorias
profissionais está previsto, a utilização das quatro fases do processo de enfermagem
(avaliação inicial, planeamento, execução, e avaliação final) foco da nossa análise e
verificámos existirem dados mais significativos por parte dos enfermeiros especialistas.
Neste estudo, verificámos uma forte ocorrência de preocupação, registo e afirmação da
satisfação dos doentes para as necessidades de respirar, movimentar-se e manter uma
postura correcta, eliminar, vestir-se e despir-se, beber e comer e aprender, estes
resultados traduzem um conjunto de saberes que se encontram explícitos no currículo da
especialização em enfermagem de reabilitação, sendo considerados conteúdos
estruturantes da especialidade.
Podemos, ainda, concluir que os enfermeiros especialistas, bem como os generalistas
analisam a situação do doente sobretudo numa perspectiva biológica, diminuindo a sua
atenção para as necessidades: religião, ocupar-se, divertir-se e aprender, o que nos pode
levar a uma profunda reflexão sobre: como construir uma nova prática formativa? De
facto, os enfermeiros devem ser detentores de uma formação que os capacite para um
cuidado integral do utente, num processo articulado entre a teoria e a prática, pois, a
teoria precisa da prática para ser real e a prática da teoria para continuar inovadora,
garantindo assim a qualidade da assistência de enfermagem.
Sobre a satisfação dos utentes é visível uma grande satisfação para os dois grupos,
evidenciando-se um nível superior relacionado com os cuidados prestados pelos
enfermeiros de reabilitação.
Contributos do estudo
Articulando os referenciais teóricos que suportaram este percurso e a evidência dos
resultados, podemos retirar algumas conclusões que nos ajudam a repensar o contributo
social deste estudo para a formação em enfermagem e consequentemente para a
melhoria da qualidade de assistência em saúde.
Na óptica dos utilizadores quando cuidados por um, ou por outro grupo de profissionais e
tal como nos referem Johansson, Oléni & Fridlund, (2002) é importante continuar a
investigar de forma a clarificar os factores que influenciam a satisfação com os cuidados
de enfermagem, na perspectiva do doente. No entanto, e segundo Vaitsman & Andrade,
(2005), Ervin, (2006) os trabalhos desenvolvidos sobre a satisfação dos doentes devem
ter repercussões na prática, o que pouco se tem verificado.
É nossa convicção, que a evolução do conhecimento nas múltiplas áreas do saber, assim
como a crescente incorporação da inovação tecnológica na prática de cuidados de
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Enfermagem, impõe necessariamente uma maior especialização e formalização dos
saberes profissionais (Gomes, 2006). A enfermagem de reabilitação abarca um conjunto
de conhecimentos e competências que permitem dar uma resposta mais cabal, a
problemas emergentes e cada vez mais prevalentes no mundo actual. De facto, os novos
fenómenos sociodemográficos e de saúde, resultantes do envelhecimento populacional,
duma maior incidência e prevalência de doenças crónicas do foro imunitário e do
aumento de acidentes de viação e de trabalho, configuram novas exigências aos
profissionais de saúde em geral, e aos enfermeiros em particular. Porque em situações
de cronicidade os cuidados requerem uma abordagem proactiva, planeada, orientada
para o doente e desenvolvida numa perspectiva longitudinal (Halime,Tineke, Guy, Frans,
& Ineke 2008) há que dotar os profissionais de enfermagem, por via da especialização,
de competências específicas tendo em conta as múltiplas disfunções que os utentes
nesse contexto apresentam. Para além de uma prática especializada, os enfermeiros
com a especialidade de reabilitação poderão contribuir para uma melhor qualidade de
cuidados através da orientação e supervisão dos cuidados prestados.
Esta realidade reflecte-se no aumento de pessoas com deficiências, incapacidades e
desvantagens, acompanhada de importantes custos individuais, familiares, profissionais,
sociais e económicos. Poderemos eventualmente questionarmo-nos se o processo de
formação básica não deveria atribuir mais competências no âmbito das respostas a estas
necessidades de saúde. No entanto, a complexidade dos conhecimentos actuais impõem
a necessidade de tomar decisões em termos de desenvolvimento curricular, sendo que a
finalidade do curso de licenciatura em enfermagem visa formar enfermeiros
profissionalmente competentes, com formação científica, humana, técnica, cultural e
relacional para prestar cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo / família saudável ou
doente, ao longo do ciclo vital e aos três níveis de prevenção. Por sua vez, a enfermagem
de reabilitação visa capacitar os profissionais, no âmbito específico de respostas
adequadas aos indivíduos portadores de deficiência física, de modo a potenciar a sua
máxima autonomia.
Não fica afastado do conjunto das conclusões deste estudo a relação entre competências
e formação ao longo da vida. Embora não tenha sido este o objecto do estudo, não é de
desprezar o papel que a experiência profissional tem no desenvolvimento de
competências dos enfermeiros, designadamente dos enfermeiros especialistas, porque,
mais despertos e responsabilizados por cuidados de maior complexidade e por isso com
uma maior visibilidade social.
Tendo em conta os objectivos deste estudo, emerge como conclusão relevante que
existem diferenças entre os enfermeiros generalistas e enfermeiros especialistas, no que
se refere aos contributos da formação, à satisfação dos utentes e aos registos
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efectuados. Pode-se assim afirmar que a formação especializada contribui para a
melhoria dos cuidados, dado que os enfermeiros especialistas valorizam todas as áreas,
nomeadamente a conceptualização de novas abordagens de prestação de cuidados de
enfermagem, a aplicação de conhecimentos e técnicas adequadas às situações, a
promoção da reflexão sobre as práticas e a elaboração de projectos de promoção da
saúde, prevenção da doença e reabilitação (Gomes, 2006).
Embora o presente estudo se debruce sobre o impacto da formação na satisfação dos
utentes, e neste contexto faz-se uma avaliação dos resultados dos cuidados de
enfermagem expressa nessa satisfação, é de realçar que a avaliação global do processo
de cuidados implica necessariamente uma avaliação da estrutura e do processo. Por
exemplo, no estudo desenvolvido por Aiken et al (2002), foi feita uma análise entre os
cuidados de enfermagem e o resultado da alta. Verificou-se nesse estudo que o aumento
de um doente por enfermeiro era preditor de um acréscimo de 7% de complicações para
o doente que eram impeditivas da recuperação. Emerge no nosso ponto de vista, uma
área a ser desenvolvida em trabalhos futuros, dado o momento político que se vive no
qual as decisões em saúde são fundamentalmente presididas por objectivos de natureza
economicista.
Como sugestão para trabalhos futuros e ou de continuidade deste estudo, a introdução
de variáveis relacionadas com a estrutura e o processo, muito ajudará na clarificação dos
elementos fundamentais para uma satisfação dos utentes sistemática e sustentada.
Também a realização de estudos longitudinais sobre o desenvolvimento de competências
e a formação dos enfermeiros, poderão evidenciar novos contornos desta área de
investigação.
A área dos registos de enfermagem, relacionada com os sistemas de informação, muito
ganhará com o desenvolvimento e continuidade de investigações realizadas e/ou em
curso (Silva 2001 & Sousa 2005) numa perspectiva de globalizar a actuação dos
enfermeiros e proporcionar maior sustentabilidade ao conhecimento em enfermagem.
A avaliação dos resultados dos cuidados de enfermagem pautou-se durante muito tempo
pelos aspectos negativos. Este enfoque leva a que se subestime os muitos aspectos
positivos que decorrem dos cuidados de enfermagem para a saúde e bem-estar do
doente (Schmidt, 2004). No entanto, segundo o mesmo autor, se por um lado a
ocorrência de eventos negativos é atribuída aos maus cuidados de enfermagem, por
outro lado a inexistência destes eventos também não assegura que tenha havido bons
cuidados. Isto evidencia a complexidade da avaliação do trabalho de enfermagem!
É evidente que para compreendermos a forma como os doentes vivenciam os cuidados
de saúde torna-se importante continuar a avaliar a qualidade dos cuidados prestados de
forma a manter e ou aumentar a satisfação dos doentes.
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Decorre deste estudo e como resultado a realçar, um fraco contributo da formação na
valorização do desenvolvimento de competências para a satisfação das necessidades da
esfera psico-sócio-afectiva, designadamente praticar a sua religião ou agir segundo as
suas crenças e divertir-se. Este resultado, leva-nos a equacionar a necessidade de um
processo reflexivo sobre a formação inicial e pós-graduada de forma a promover uma
formação integral do sujeito. No estudo de Pinto (2007) refere, que os profissionais de
saúde centram-se mais nos estados disfuncionais, com implicações objectivas como as
repercussões económicas, do que na espiritualidade porque esta está associada mais à
vertente da religiosidade. A espiritualidade e segundo Martsolf e Mickley, (1998) cit. por
(Pinto 2007), é um conceito muito mais abrangente, que quer dizer, atribuir significado,
isto é, dar sentido à vida; atribuir valor; isto é, ter crenças e comportamentos adequados;
significar a transcendência, isto é, valorizar a dimensão que está para além do self,
valorizar a relação com o eu, com os outros, Deus/poder divino, com o meio; promover a
auto-formação, que envolve reflexão, reconhecimento da vida como aberta ao outro.
Esta dimensão apresenta uma grande lacuna nos resultados do presente estudo e deve
por isso ser uma área a desenvolver em contexto teórico e teórico-prático, partindo do
pressuposto de que a teoria deve ter uma aplicação prática, tornando-se fundamento
desta. Assim sendo, a isto está inerente o desenvolvimento de cuidados de enfermagem
baseados na interacção e participação no sentido de satisfazer as necessidades
universais e individuais do doente em relação às suas actividades de vida diária,
necessidades essas que foram alteradas com o problema de saúde, sendo fundamental
promover a saúde e ajudar, apoiar, educar e desenvolver o doente segundo os seus
próprios recursos. (Henderson 1994).
O estudo sobre o processo de cuidados de enfermagem tem ocupado os investigadores
nacionais e estrangeiros na procura de sustentabilidade para as ciências do cuidar, à
semelhança da investigação que agora se conclui, versando particularmente o processo
de cuidados de enfermagem de reabilitação, enquadrada no conjunto do estudo referido,
mas com a particularidade de descrever e analisar o triângulo complexo que ao mesmo
dá sentido: os enfermeiros (membros activos da equipa de saúde); os cuidados de
enfermagem de reabilitação e seus contextos e os utentes.
Os resultados a que se chegou e a que já nos referimos abrem caminho para novas
áreas de investigação, as quais temos como projecto desenvolver.
Estamos conscientes que o caminho da construção científica da disciplina de
enfermagem é longo e muito há a fazer.O nosso contributo concerteza que continuará,
procurando diversificar explicativamente a relação entre a formação e o mundo do
trabalho, os cuidados de enfermagem e a satisfação dos utentes e esta com a inovação
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dos sistemas de saúde de modo que a que se potenciem mutuamente e em prol de
melhores resultados.
Este é um contributo a juntar-se a tantos outros. Conhecemos as suas limitações e
algumas delas resultantes de dificuldades encontradas no percurso: todas procuramos
resolver com eficácia preservando sempre a cientificidade do processo de investigação e
a coerência dos passos e decisões que ao longo dos anos fomos dando.
Uma última palavra nesta nota final para a enfermagem de reabilitação e para os
enfermeiros de reabilitação: os resultados do presente estudo atestam a sua importância
na equipa de saúde e a sua mais valia para os cuidados e satisfação dos utentes. Os
artefactos produzidos pelos enfermeiros de reabilitação, por vezes simples e artesanais
encerram a grande complexidade da arte de cuidar, cujo sentido se alicerça na relação
que cada profissional estabelece com o utente.
O sentido dos cuidados de enfermagem e dos cuidados de enfermagem de reabilitação
em particular é o sentido da: uma dádiva que só engrandece quem participa na sua
construção!
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UNIVERSIDADE DO PORTO
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR

Da prática de cuidados de Enfermagem de reabilitação à Formação
A formação e o desenvolvimento da prática de cuidados

Orientadora: Prof. Arminda Mendes
Co-Orientador: Prof. João Amado

Barbara Pereira Gomes
Porto, 2004

Caro Colega
Sou Bárbara Pereira Gomes, professora da Escola Superior de Enfermagem Cidade do
Porto. Estou a frequentar o curso de Doutoramento em Ciências de Enfermagem no
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no âmbito das Ciências de Enfermagem.
Já realizei vários estudos na área das competências, por considerar que esta temática se
reveste de uma importância essencial no desenvolvimento pessoal e profissional bem
como para utentes a quem prestamos cuidados.
Neste sentido gostaria de estudar os contributos da formação no desenvolvimento das
práticas dos enfermeiros. Claro que, sem a sua ajuda, este estudo nunca poderá ser
realizado. Peço-lhe desde já que responda a todas as questões formuladas e que procure
não deixar nenhuma sem assinalar.
Este questionário está dividido em três partes:

- A PARTE I diz respeito a dados gerais e não apresenta dificuldades (questão 1 a 8);

- A PARTE II encontrará um conjunto de instruções para o seu preenchimento (questão
9 a 13);
- A PARTE III reporta-se a sugestões, observações e criticas que considere oportunas
fazer. (questão 14).

Todos os dados a tratar ou resultados a publicar serão sob forma totalmente anónima.
Para qualquer esclarecimento, informação ou dúvida estou disponível e pode contactarme pelo Tlm 919253923
Desde já os meus sinceros agradecimentos pelo seu contributo na prossecução deste
trabalho.

Bárbara Pereira Gomes
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PARTE I
1-Genero:
Masculino..........................................................................................
Feminino..............................................................................................
2-Mês e ano de nascimento ____/____
3-Estado Civil:
Solteiro.................................................................................................
Casado..................................................................................................
Viúvo....................................................................................................
Divorciado……………………………………………………………
Outro___________________________________________________

4- Categoria Profissional:
Enfermeiro Generalista......................................................................
Enfermeiro Especialista.....................................................................

desde……...
desde……...

5- Áreas de cuidados:
Hospital.................................................................................................

Desde…….

Serviço………………………………………………………….

Desde…….

Centro de saúde............................................................................ ……

Desde…….

Outro………………………………………………………………….

Desde…….

6- Formação:
6.1 - Ano em que finalizou o Curso de Enfermagem
6.1.1 - Avaliação deste processo de formação. Na sua opinião esta
formação foi:
1
Má

2
Insuficiente

3

4

Suficiente

Boa

…………….

5
Muito boa

Justifique a sua indicação_______________________________________________
_________________________________________________________________
6.2 - Ano em que finalizou o Curso de Enfermagem de Reabilitação
6.2.1 - Avaliação deste processo de formação. Na sua opinião esta

…………….
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formação foi:

1
Má

2
Insuficiente

3

4

Suficiente

5

Boa

Muito boa

Justifique a sua indicação_________________________________________________
______________________________________________________________________

6.3 - Ano em que finalizou o Curso de Mestrado
6.3.1 - Avaliação deste processo de formação. Na sua opinião esta
formação foi:
1
Má

2
Insuficiente

3

…………….

4

Suficiente

5

Boa

Muito boa

Justifique a sua indicação_________________________________________________
______________________________________________________________________

6.4 - Ano em que finalizou uma Pós graduação em Enfermagem de
Reabilitação ou afim
6.4.1 - Avaliação deste processo de formação. Na sua opinião esta
formação foi:
1
Má

2
Insuficiente

3

…………….

4

Suficiente

Boa

5
Muito boa

Justifique a sua indicação________________________________________
____________________________________________________________
6.4.2 - Designação do curso______________________________________
Instituição que frequentou ______________________________________
7- Na sua opinião há necessidade de uma especialização de
Enfermagem de Reabilitação?
Sim..................................................................................................
Não..................................................................................................
Justifique a sua indicação_______________________________________
____________________________________________________________
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8- Na sua opinião quais os contributos da especialização em Enfermagem de
Reabilitação para o desenvolvimento dos cuidados de enfermagem
Assinale em cada quadrícula a opção (1, 2,3 ou 4) que melhor corresponde à sua opinião
1 – Sem contributo
2 – Fraco contributo
3 – Razoável contributo
4 – Forte contributo

Especialização
em
enfermagem de
reabilitação

Cuidados de enfermagem
Contributo
Conceptualiza novas abordagens de prestação de
cuidados de enfermagem
Aplica conhecimentos e técnicas adequadas às
situações
Participa na coordenação de equipas
Planeia e organiza actividades de formação
Realiza e participa em estudos de investigação
Coordena equipas de saúde
Promove a reflexão sobre as práticas
Elabora projectos de promoção da saúde,
prevenção da doença e de reabilitação
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Parte II
A partir da questão 9 e até à questão 13, é utilizada uma escala de 1 a 4 qualitativamente
da seguinte forma:
1 – Sem contributo
2 – Fraco contributo
3 – Razoável contributo
4 – Forte contributo
A tabela anexa pode ajudá-lo a perceber o preenchimento.
Suponha que a sua opinião sobre “respirar” quanto ao estabelecer objectivos é sem
contributo; quanto a descrever intervenções específicas é razoável contributo.
No que diz respeito a “beber e comer” quanto a estabelecer objectivos é de forte
contributo e quanto a descrever intervenções é também de forte contributo.
Assim assinalará desta forma:
Exemplo

Ítems em análise

Estabelecer
objectivos

Descrever intervenções
específicas

1
4

3
4

Necessidades

Respirar
Beber e Comer
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9 – Que contributos é que a formação lhe trouxe para o desenvolvimento do seu pensamento científico.
Assinale em cada quadrícula a opção (1, 2,3 ou 4) que melhor corresponde à sua opinião
Ìtems em análise

Avaliação inicial

Planeamento

Execução

Avaliação final

Necessidades

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura
correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
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10 – Que contributos é que a formação lhe trouxe para a organização da avaliação inicial em cuidados de enfermagem
Assinale em cada quadrícula a opção (1, 2,3 ou 4) que melhor corresponde à sua opinião
Ítems em análise

Observação

Necessidades

Entrevista Exame físico

Aplicação e
interpretação de
instrumentos de
medidas

Interpret
ação de
testes

História anterior
de saúde *

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura
correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se de forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
*deve incluir hábitos anteriores, religião e cultura.

Tese de Doutoramento em Ciências de Enfermagem

8

11 – Que contributos é que a formação lhe trouxe para o planeamento dos cuidados de enfermagem.
Assinale em cada quadrícula a opção (1, 2,3 ou 4) que melhor corresponde à sua opinião
Ìtems em análise

Estabelecer objectivos

Descrever intervenções Especificas

Necessidades

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura
correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se de forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
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12 Que contributos é que a formação lhe trouxe para a intervenção nos cuidados de enfermagem.
Assinale com um 1, 2, 3 ou 4 a (s) quadricula (s) que melhor correspondem à sua opinião
Ìtems em análise
Necessidades

Escutar

Conversar

Ajudar a
realizar
actividade

Fazer
actividades
pelo doente

Ensinar

Orientar

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura
correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos limites
normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir segundo as
suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
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12 Que contributos é que a formação lhe trouxe para a intervenção nos cuidados de enfermagem.
Assinale em cada quadrícula a opção (1, 2,3 ou 4) que melhor corresponde à sua opinião
Ìtems em análise

Super visar

Implica o doente nos actos
de cuidar

Conservar a
saúde

Ajudar a
morrer

Necessidades

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
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13 – Que contributos é que a formação lhe trouxe para a organização da avaliação final.
Assinale em cada quadrícula a opção (1, 2,3 ou 4) que melhor corresponde à sua opinião
Ìtems em análise

Necessidades

Observação

Comparação com
os
objectivos/resulta
dos

Reflectir sobre
a acção
executada

Avaliar os resultados
das acções dirigidas a
doentes com
Incapacidades,
Deficiências e
Desvantagens

Intervém na
adaptação física,
familiar e social do
doente com
Incapacidades,
Deficiências e
Desvantagens

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura
correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
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PARTE III
Na sequência do que lhe foi questionado e considerando as suas respostas e opiniões,
que lhe agradeço, dê algum contributo, sugestões ou criticas, para o desenvolvimento
deste trabalho.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Bem-haja pela colaboração.
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O processo de Cuidados de Enfermagem de Reabilitação
Um contributo para a satisfação do utente

Orientadora: Prof. Arminda Mendes
Co-Orientador: Prof. João Amado

Barbara Pereira Gomes
Porto, 2005
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Sou Bárbara Pereira Gomes, professora da Escola Superior de Enfermagem Cidade do
Porto. Estou a frequentar o curso de Doutoramento em Ciências de Enfermagem no
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no âmbito das Ciências de Enfermagem.
Já realizei vários estudos na área das competências, por considerar que esta temática se
reveste de uma importância essencial no desenvolvimento pessoal e profissional bem
como para utentes a quem prestamos cuidados.
Neste sentido gostaria de estudar a qualidade dos cuidados de enfermagem e de
Enfermagem de reabilitação face aos doentes com incapacidade, desvantagem ou
handicap Claro que, sem a sua ajuda, este estudo nunca poderá ser realizado. Este
questionário está dividido em três partes:
- A PARTE I diz respeito a dados gerais e não apresenta dificuldades (questão 1 a 6).
Das 7 a 7.11 trata-se de uma escala para avaliar o grau de dependência do doente
(Escala de Barthel).
- A PARTE II reporta-se à apreciação dos doentes face aos cuidados de enfermagem
durante a sua hospitalização. (questão 1 a 22).
Todos os dados a tratar ou resultados a publicar serão sob forma totalmente anónima.
Desde já os meus sinceros agradecimentos pelo seu contributo na prossecução deste
trabalho.

Bárbara Pereira Gomes
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PARTE I
1-Genero:
Masculino...............................................................................................
Feminino................................................................................................
2-Anos completos de idade ____/____
3-Estado Civil:
Solteiro....................................................................................................
Casado.....................................................................................................
Viúvo......................................................................................................
Divorciado……………………………………………………………
Outro___________________________________________________

4- Profissão:
________________________________________________________
5- Habilitações literárias:
Ensino básico ………………………………………………………....
Ensino secundário …………………………………………. ……….
Ensino superior ………………………………………………………

6. Data de internamento _____/ ______/ _______
Serviço: ____________________
Motivo de Internamento: _________________________________

…………….

7 - Avaliação do grau de dependência do doente
Adaptado da Escala de Barthel (1989)
7.1 - Higiene pessoal
1 – O doente está impossibilitado de colaborar na higiene pessoal e é dependente em
todos os aspectos.
2 – É necessário requerer ajuda em todos os passos da higiene pessoal.
3 – É requerida alguma ajuda em um ou mais momentos da higiene pessoal.
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4 – O doente pode fazer a sua higiene pessoal mas necessita de colaboração mínima
antes ou depois da higiene................................
5 – O doente lavar a cara, pentear o cabelo, lavar os dentes barbear-se, faz a
maquiagem, é independente................................

7.2 – Tomar banho
1 – É totalmente dependente para tomar banho.
2 – Requer ajuda para todos os aspectos do banho.
3 – Requer ajuda para se transferir para o banho ou para se secar ou ainda para
completar outra tarefa devido à sua condição física
4 – Requer supervisão para segurança, ou para ajustar a temperatura da água ou ainda
na deambulação para o local do banho.
5 – O doente é independente para o banho no chuveiro, na banheira ou para outro tipo
de banho.
7.3 – Alimentação
1 – É totalmente dependente e necessita de ser alimentado
2 – Pode manipular um talher, normalmente uma colher, mas alguém tem que ajudar
activamente durante a refeição.
3 – Alimenta-se com supervisão. Requer ajuda em colocar açúcar, leite ou outros
aditivos, em barrar o pão com manteiga ou mesmo virar o prato.
4 – Independente na alimentação desde que o tabuleiro esteja preparado, excluindo o
cortar a carne abrir pacotes ou garrafas ou tirar a tampa da caneca. A presença de outra
pessoa não é requerida.
5 – O doente é independente, mesmo que o tabuleiro esteja numa mesa
7.4 – Arranjar-se dentro e fora da casa de banho
1 – É totalmente dependente no arranjo pessoal.
2 – Requer ajuda em todos os aspectos do arranjo pessoal
3 – Pode requer ajuda para vestir-se ou para transferir-se ou para lavar as mão
4 – Necessita de supervisão como medida de segurança e pode requer ajuda para
esvaziar ou limpar alguns instrumentos em especial durante a noite.
5 – O doente é independente, mesmo que use alguns dispositivos, urinol ou outros.
7.5 – Subir escadas
1 – O doente está impossibilitado de descer ou subir degraus
2 – É requerida ajudar para descer e subir escadas, inclusive com ajuda de canadianas
ou outros dispositivos
3 – O doente é capaz de subir e descer mesmo que use canadianas mas necessita de
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supervisão e ou ajuda.
4 – Geralmente não requer nenhuma ajuda, por vezes requer supervisão para segurança
5 – O doente sobe e desce lanços de escadas sem ajuda ou supervisão, embora possa
utilizar dispositivos de compensação
7.6 – Vestir-se
1 – O doente é totalmente dependente para se vestir e está impossibilitado de participar
2 – O doente é dependente para se vestir mas consegue participar em certos passos.
3 – É necessário ajuda para vestir-se e ou despir-se.
4 – Necessita de ajuda no mínimo, requer ajuda para apertar botões fechos ou sapatos.
5 – O doente é independente para se vestir.
7.7 – Função intestinal
1 – O doente é incontinente na eliminação intestinal.
2 – O doente tem necessidade de ajuda para assumir a posição apropriada e necessita
de técnicas facilitadoras para evacuar
3 – O doente pode assumir a posição apropriada, mas necessita de ajuda para o uso de
técnicas facilitadoras e tem acidentes com frequência. A assistência é requerida com
ajuda em partes
4 – O doente pode requerer supervisão como o uso de supositórios ou enemas e pode
ter acidentes ocasionais.
5 – O doente controla o intestino e coloca os supositórios, ou leva um enema quando
necessário
7.8 – Função urinária
1 – O doente é totalmente dependente, ou é incontinente, ou está algaliado
2 – O doente é incontinente mas pode ajudar com um dispositivo interno ou externo.
3 – O doente controla de dia, mas requer ajuda de noite e precisa de um dispositivo
4 – O doente controla de dia e de noite, mas tem ocasionalmente acidentes requerendo
ajuda mínima para dispositivos internos ou externos.
5 – O doente é independente mesmo que use dispositivos internos ou externos.
7.9 – Transferências da cadeira e cama
1 – Impossibilitado em participar em transferências. São necessárias duas pessoas para
o fazer, com ou sem auxílios a meios mecânicos.
2 – O doente é capaz de participar mas necessita da ajuda de uma pessoa para todos os
aspectos da transferência.
3 – O doente transfere-se mas requer ajuda de outra pessoa para algum aspecto da
transferência.
4 – O doente transfere-se, só requer ajuda de outra pessoa como medida de confiança
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ou para promover a supervisão para segurança.
5 – O doente é independente em todas as fases da transferência, mesmo que use
cadeira de rodas.
7.10 – Mobilidade
1 – O doente é totalmente dependente na mobilidade
2 – O doente necessita de uma ou duas pessoas para ser mover
3 – O doente requer ajuda a uma pessoa para alcançar a posição desejada.
4 – O doente é independente em deambular mas está impossibilitado de andar mais de
50 metros sem ajuda, ou de supervisão para confiança ou segurança
5 – O doente é independente assume a posição de pé, senta-se e sabe colocar as ajudas
nas posições de uso
7.11 – Alternativas à deambulação (só responder se o doente não se mobilizar)
1 – Dependente para deambular em da cadeira de rodas
2 – O doente tem capacidade para propulsar a cadeira de rodas em pequenas distâncias
de pisos lisos, mas necessita de ajuda para todo o restante
3 – O doente necessita da presença de uma pessoa constantemente para manipular a
cadeira de rodas, para a mesa para a cama etc.
4 – O doente pode propulsar sozinho a cadeira de rodas por uma duração razoável em
cima de terreno regular, pode necessitar de ajuda mínima em locais particulares
5 – O doente deambula em cadeira de rodas de forma independente e contorna
obstáculos e anda pelo menos 50 metros.
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PARTE II
Sobre a apreciação dos doentes face aos cuidados.
As questões que lhe vamos colocar dizem respeito unicamente aos cuidados de
enfermagem durante a sua hospitalização.
Coloque um X na quadrícula que mais se aproxima do seu ponto de vista.
3 – Sempre
2 – Ás vezes
1- Nunca
0- Não se aplica / sem opinião
Afirmações
3
2
1 - Relativamente à informação que achou necessária para lidar com
as suas necessidades em cuidados de Enfermagem
2 – Sentiu que os enfermeiros se preocupavam em fazer os ensinos
que necessitava para lidar com as suas necessidades em cuidados de
enfermagem?
3 – Relativamente à informação, os enfermeiros preocupavam-se em
envolver os seus familiares ou as pessoas mais próximas (explicando
a sua situação e como o podiam ajudar quando necessitava)
4 – Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação
sobre os serviços que tem à sua disposição (ex: lares, serviços
sociais…)
5 – Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação
sobre a forma como pode utilizar os serviços de saúde disponíveis
(como e quando deve utilizar)?
6 – Os enfermeiros procuraram explicar-lhe as coisas de forma
compreensível?
7 – Os enfermeiros procuraram saber se compreendeu bem (e se
necessário voltaram a repetir a informação)?
8 – Os enfermeiros preocupavam-se em dar-lhe informação escrita
sobre os assuntos que informavam ou explicavam (panfletos, livros,
ou mesmo escrever em papel coisas que são importantes para si)?
9 – Os enfermeiros preocupavam-se em explicar-lhe os cuidados que
lhe prestavam (e porque era necessário fazê-lo)?
10 – Quando esteve internado, os enfermeiros preocupavam-se em
lhe apresentar os outros doentes e o serviço (a localização do WC, do
refeitório…)?
11 – Quando esteve internado e necessitou de apoio era fácil obter
ajuda dos enfermeiros?
12 – Os enfermeiros preocupavam-se em manter a sua privacidades
quando lhe prestavam cuidados?
13 – Quando os enfermeiros lhe prestavam cuidados preocupavam-se
em manter um ambiente calmo (sem ruído, sem estar a conversar uns
com os outros, mantendo-o confortável)?
14 – Sentiu que os enfermeiros atenderam-no com simpatia?
15 – Sentiu que os enfermeiros deram importância aos seus
problemas?
16 – Acha que os enfermeiros demonstravam ter paciência no
atendimento dos utentes?
As questões que lhe vamos colocar dizem respeito unicamente aos cuidados de

1 0
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enfermagem durante a sua hospitalização:
3 – Satisfeito
2 – Nem satisfeito/ nem insatisfeito
1- Insatisfeito
0- Não se aplica / sem opinião

17 – Relativamente à forma como os enfermeiros explicavam as
3
coisas (linguagem utilizada, a preocupação em repetir caso não
compreendesse, a preocupação em saber se tinha mesmo percebido)
18 – Relativamente à forma como foi recebido pelos enfermeiros no
hospital
19 – Relativamente ao tempo que os enfermeiros demoram a dar
resposta às suas solicitações/pedidos
20 – Relativamente à preocupação dos enfermeiros em preservar a
sua intimidade quando prestam cuidados (não o destapar, ou quando é
necessário colocar biombos…)
21 – Relativamente à disponibilidade dos enfermeiros (para o ouvir,
ou mesmo para lhe resolver alguma situação relacionada com o
serviço)
22 – Relativamente ao conhecimento que os enfermeiros tinham
sobre os cuidados que necessitava

2

1

0

Muito obrigada pelo tempo e apoio dispensado ao responder a este inquérito.
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Anexo III - Dimensões subjacentes à escala de avaliação do grau
de dependência (Índice de Barthel)
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DIMENSÕES SUBJACENTES À ESCALA DE
AVALIAÇÃO DO GRAU DE DEPENDÊNCIA
Cuidados pessoais
Higiene pessoal
Tomar banho
Arranjar-se dentro e fora da casa de banho
Processos de alimentação e eliminação
Alimentação
Função intestinal
Função urinária

Carga
factorial
0.865
0.885
0.615
Carga
factorial
0.407
0.955
0.671

Movimentar-se

Carga
factorial
0.716
0.763

Actividades específicas

Carga
factorial
0.681
0.579

Subir escadas
Mobilidade

Vestir-se
Transferências da cadeira e cama

Anexo IV - Dimensões subjacentes à escala de avaliação da
satisfação do utente

281

DIMENSÕES SUBJACENTES À ESCALA DA FREQUÊNCIA
DA RESPOSTA POR PARTE DOS ENFERMEIROS

Gestão a informação
6 – Os enfermeiros procuraram explicar-lhe as coisas de forma compreensível?
7 – Os enfermeiros procuraram saber se compreendeu bem (e se necessário
voltaram a repetir a informação)?
15 – Sentiu que os enfermeiros deram importância aos seus problemas?

Ensino
1 – Relativamente à informação que achou necessária para lidar com as suas
necessidades em cuidados de Enfermagem
2 – Sentiu que os enfermeiros se preocupavam em fazer os ensinos que necessitava
para lidar com as suas necessidades em cuidados de enfermagem?
3 – Relativamente à informação, os enfermeiros preocupavam-se em envolver os
seus familiares ou as pessoas mais próximas (explicando a sua situação e como o
podiam ajudar quando necessitava)

Assistir
11 – Quando esteve internado e necessitou de apoio era fácil obter ajuda dos
enfermeiros?
14 – Sentiu que os enfermeiros atenderam-no com simpatia?
16 – Acha que os enfermeiros demonstravam ter paciência no atendimento dos
utentes?

Apoiar
9 – Os enfermeiros preocupavam-se em explicar-lhe os cuidados que lhe prestavam
(e porque era necessário fazê-lo)?
10 – Quando esteve internado, os enfermeiros preocupavam-se em lhe apresentar os
outros doentes e o serviço (a localização do WC, do refeitório…)?
12 – Os enfermeiros preocupavam-se em manter a sua privacidade quando lhe
prestavam cuidados?
13 – Quando os enfermeiros lhe prestavam cuidados preocupavam-se em manter
um ambiente calmo (sem ruído, sem estar a conversar uns com os outros,
mantendo-o confortável)?

Orientar
4 – Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre os serviços
que tem à sua disposição (ex: lares, serviços sociais…)
5 – Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre a forma
como pode utilizar os serviços de saúde disponíveis (como e quando deve utilizar)?

Carga
factorial
0.843
0.957
0.458
Carga
factorial
0.913
0.859

0.411
Carga
factorial
0.379
0.846
0.828
Carga
factorial
0.572
0.449
0.572

0.384
Carga
factorial
0.273
0.984

Anexo V - Grelha de observação de registos de enfermagem
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Parte I
1 – Colheita de dados inicial do doente:
1 1- As folhas de colheita de dados que registo contem relativos às seguintes
necessidades:
Ìtems em análise

Enfº generalista

Enfº especialista

Sim

Sim

Não

Necessidades

N/se
aplica

Não

N/se
aplica

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
1. 2 - Sobre o planeamento identificamos registos das necessidades afectadas:

Ìtems em análise
Necessidades

Enfº generalista

Enf especialista

Sim

Sim

Não

N/se
aplica

Não

N/se
aplica

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
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Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
1.3- No Plano de cuidados identificamos prescrições de acções referentes às seguintes
necessidades:
Ìtems em análise
Necessidades

Enfº generalista

Enfº especialista

Sim

Sim

Não

N/se
aplica

Não

N/se
aplica

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

1.4 – Do registo de acções realizadas identificamos intervenções das seguintes
necessidades:
Enfº generalista
Enfº especialista
Ìtems em análise
Sim
Não
N/se
Sim
Não
N/se
Necessidades

aplica

aplica

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
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Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

1.5 – Da Avaliação diária identificamos registos face às seguintes necessidades:

Ìtems em análise
Necessidades

Enfº generalista

Enfº especialista

Sim

Sim

Não

N/se
aplica

Não

N/se
aplica

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender
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Anexo VI - Resultados pormenorizados das tabelas 14 à 38
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Tabela nº 15 - Valor percentual da opinião dos inquiridos sobre os contributos da formação da
especialização de enfermagem de reabilitação para o desenvolvimento de competências em
enfermagem

Categoria
Competências

Conceptualiza novas abordagens
de prestação de cuidados de
enfermagem
Aplica conhecimentos e técnicas
adequadas às situações
Participa na coordenação de
equipas
Planeia e organiza actividades de
formação
Realiza e participa em estudos de
investigação
Coordena equipas de saúde
Promove a reflexão sobre as
práticas
Elabora projectos de promoção da
saúde, prevenção da doença e de
reabilitação

Enfermeiros generalistas

Enfermeiros especialistas

Sem

Fraco

Razoável

Forte

Sem

Fraco

Razoável

Forte

teste de
WilcoxonMannWhitney
valor-p

8.1

8.1

42.6

41.2

7.7

1.9

21.2

69.2

0.001

0.0

11.5

84.6

0.013

63.5

0.001

5.9

3.7

22.1

68.3

3.9

8.9

13.2

34.6

43.4

5.8

9.6

11.8

52.2

26.5

7.7

5.8

40.4

46.1

0.001

14.0

19.9

36.7

29.4

11.5

11.5

38.5

38.5

0.076

16.9

26.5

40.4

16.2

7.7

9.6

55.8

26.9

0.076

8.8

13.2

34.6

43.4

5.8

7.7

23.1

63.4

0.001

8.8

5.9

24.3

61.0

3.8

5.8

69.2

0.126

7.7

23.1

21.2

Tabela 16 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da avaliação
inicial tendo em conta as catorze necessidades de Virgínia Henderson
Avaliação inicial
Generalista

Especialista

CONTRIBUTO
NECESSIDADES

Sem

Fraco

Razoável

Forte

Sem

Fraco

Razoável

Forte

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura
correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir segundo
as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

11
6.6
11.8
5.1

19.1
24.3
22.8
17.7

44.2
46.3
41.9
41.9

25.7
22.8
23.5
35.3

7.7
5.8
7.7
1.9

5.8
19.2
5.8
7.7

30.8
42.3
36.5
13.5

55.7
32.7
50.0
76.9

11.8
10.3
8.8

27.2
26.5
26.5

41.2
42.6
40.4

19.8
20.6
24.3

7.7
1.9
9.6

44.2
9.6
32.7

32.7
23.1
36.5

15.4
65.4
21.2

6.6

17.7

45.6

30.1

7.7

28.8

34.6

28.9

7.3

22.1

43.4

27.2

7.7

19.2

36.5

36.6

10.3
21.3

18.4
35.3

36.0
33.1

35.3
10.3

5.8
25.0

19.2
46.1

55.8
21.2

19.2
7.7

7.4
22.1
9.6

27.9
35.3
11.8

40.4
31.6
47.0

24.3
11.0
31.6

3.8
15.4
3.8

28.8
40.4
15.4

53.9
36.5
42.3

13.5
7.7
38.5

Tabela nº 17 – Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento do
Planeamento tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Planeamento
Generalista
Fraco Razoável

CONTRIBUTO
NECESSIDADES

Sem

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter
uma postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do
corpo nos limites normais
Estar limpo, cuidado e
proteger os tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou
agir segundo as suas
crenças
Ocupar-se por forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

5.9
5.9
10.3
5.9

15.4
16.9
16.9
22.1

8.1
10.3
5.1

Especialista
Fraco Razoável

Forte

Sem

Forte

47.1
50.7
44.9
36.0

31.6
26.5
27.9
36.0

5.8
5.8
5.8
1.9

7.7
13.5
5.8
1.9

36.5
50.0
36.5
25.0

50.0
30.8
51.9
71.2

23.5
23.5
23.5

50.0
42.7
47.1

18.4
23.5
24.3

7.7
1.9
7.7

28.8
5.8
26.9

48.1
34.6
36.5

15.4
57.7
28.9

4.4

13.2

52.2

30.2

7.7

19.2

40.4

32.7

8.1
6.6

21.3
21.3

43.4
39.0

27.2
33.1

5.8
9.6

9.6
13.5

48.1
50.0

36.5
26.9

18.4

33.8

41.2

6.6

23.1

42.3

26.9

7.7

8.8

30.2

38.2

22.8

3.8

21.2

61.5

13.5

18.4
7.4

36.0
17.6

34.6
43.4

11.0
31.6

11.5
3.8

38.5
13.5

40.4
48.1

9.6
34.6

Tabela nº 18 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da
execução tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Execução
Generalista
Fraco Razoável

CONTRIBUTO
NECESSIDADES

Sem

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter
uma postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do
corpo nos limites normais
Estar limpo, cuidado e
proteger os tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou
agir segundo as suas
crenças
Ocupar-se por forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

4.4
4.4
8.8
5.1

8.8
11.0
13.2
18.4

8.8
8.1
5.9

Especialista
Fraco Razoável

Forte

Sem

Forte

44.9
47.8
49.3
36.8

41.9
36.8
28.7
39.7

3.8
7.7
5.8
1.9

1.9
13.4
1.9
0.0

17.3
32.7
26.9
11.5

77.0
46.2
65.4
86.6

21.3
16.2
18.4

48.6
47.0
45.6

21.3
28.7
30.1

7.7
1.9
7.7

25.0
3.9
23.1

44.2
25.0
38.5

23.1
69.2
30.7

4.4

9.6

46.3

39.7

5.8

17.3

32.7

44.2

7.4
6.6

13.2
17.6

44.1
34.6

35.3
41.2

7.7
9.6

3.8
9.6

40.4
46.2

48.1
34.6

19.9

29.4

40.4

10.3

25.0

36.5

25.0

13.5

7.4

25.0

41.9

25.7

3.9

19.2

57.7

19.2

18.4
6.6

31.6
12.5

35.3
42.7

14.7
38.2

13.5
5.8

34.6
11.5

40.4
50.0

11.5
32.7

Tabela nº 19 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento da avaliação
final tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Avaliação final
Generalista
CONTRIBUTO
NECESSIDADES
Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma postura
correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus semelhantes
Praticar a sua religião ou agir segundo
as suas crenças
Ocupar-se por forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

Especialista

Sem

Fraco

Razoável

Forte

Sem

Fraco

Razoável

Forte

2.2
2.9
6.6
4.4

6.6
10.3
8.1
11.0

43.4
44.9
50.0
39.0

47.8
41.9
35.3
45.6

3.8
5.8
5.8
1.9

1.9
9.6
1.9
0.0

26.9
46.2
36.5
15.4

67.3
38.5
55.8
82.7

5.9
7.4
2.9

21.3
14.0
16.9

44.9
46.3
47.1

27.9
32.3
33.1

7.7
5.8
7.7

21.1
0.0
19.2

48.1
28.8
42.3

23.1
65.4
30.8

3.7

6.6

44.8

44.9

5.8

15.4

34.6

44.2

5.9
6.6
14.7

13.9
16.2
27.2

43.4
31.6
47.1

36.8
45.6
11.0

5.8
9.6
25.0

3.8
13.5
40.4

46.2
40.4
23.1

44.2
36.5
11.5

6.6
18.4
5.1

22.1
27.9
12.5

41.9
39.0
44.9

29.4
14.7
37.5

3.8
9.6
3.9

17.3
36.6
11.5

57.7
42.3
44.2

21.2
11.5
40.4

Tabela nº 20 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das
competências Observação e entrevista -para avaliação inicial tendo por base as catorze
necessidades de Virgínia Henderson
Contributo da formação para avaliação inicial
Competências

Categoria

Observação

Entrevista

Generalista
1
2

3

4

Especialista
1
2

3

4

Generalista
1
2

3

4

8.1
7.4

4.4
15.4

43.4
43.4

44.1
33.8

5.8
5.8

9.6
17.3

30.8
44.2

53.8
32.7

10.3
8.1

19.9
17.6

39.7
44.9

30.1
29.4

14.0
4.4

12.5
16.2

40.4
37.5

33.1
41.9

14.0
3.8

12.5
3.9

40.4
23.1

33.1
69.2

14.0
7.4

12.5
19.1

40.4
41.2

33.1
32.4

9.6

22.1

42.6

25.7

9.6

26.9

50.0

13.5

13.2

16.2

47.8

8.8

19.1

45.6

26.5

5.8

11.5

25.0

57.7

12.5

23.5

9.6

14.7

43.4

32.3

13.5

23.1

38.4

25.0

12.5

5.9

11.0

39.0

44.1

11.5

23.1

32.7

32.7

8.1

17.7

40.4

33.8

5.8

19.2

38.5

6.6

19.1

41.2

33.1

7.7

13.4

18.4

35.3

32.3

14.0

13.5

9.6

30.1

39.0

21.3

7.7

Especialista
1
2

3

4

13.5
13.5

46.1
50.0

32.7
28.8

7.7
9.6

13.5
7.7

44.2
25.0

34.6
57.7

22.8

9.6

28.8

48.1

13.5

40.5

23.5

5.8

13.5

38.4

42.3

16.2

44.9

26.4

13.5

25.0

44.2

17.3

11.0

14.0

44.9

30.1

11.5

25.0

38.5

25.0

36.5

11.8

18.4

41.1

28.7

3.9

19.2

44.2

32.7

57.7

21.2

7.4

19.9

42.6

30.1

7.7

13.5

51.9

26.9

44.2

32.7

9.6

17.6

33.8

34.6

14.0

17.3

40.4

32.7

9.6

19.2

42.3

30.8

10.3

27.2

42.6

19.9

7.7

13.5

50.0

28.8

17.7 33.8 38.2 10.3 11.5 44.3 36.5 7.7
18.4
32.4
36.7
8.1
16.9 49.3 25.7
7.7
15.4 40.4 36.5
9.6
21.3
42.6
Nota: 1=sem contributo; 2=fraco contributo; 3=razoável contributo; 4=forte contributo

12.5
26.5

9.6
7.7

44.3
17.3

34.6
38.5

11.5
36.5

Contributo
(%)
Respirar
Beber e
Comer
Eliminar
Movimentarse e manter
uma postura
correcta
Dormir e
Repousar
Vestir-se e
despir-se
Manter a
temperatura
do corpo nos
limites
normais
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
perigos
Comunicar
com os seus
semelhantes
Praticar a sua
religião ou
agir segundo
as suas
crenças
Ocupar-se de
forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

7.7
7.7

Tabela nº 21 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das
competências- Exame físico Aplicação e interpretação -para avaliação inicial tendo por base
as catorze necessidades de Virginia Henderson
Contributo da formação para avaliação inicial
Competências

Categoria

Exame físico

Generalista

Aplicação e interpretação

Especialista

Generalista

2

3

4

1

2

3

4

7.4
8.8

8.8
14.0

41.2
42.6

42.6
34.6

5.8
8.8

0.0
14.0

44.2
42.6

50.0
34.6

14.0
6.7

11.0
12.5

43.4
38.2

31.6
42.6

5.8
3.8

7.7
1.9

38.4
21.2

12.5

17.6

45.6

24.3

9.6

23.1

10.3

19.9

41.9

27.9

7.7

8.1

11.8

39.7

40.4

7.4

12.5

38.9

11.8

15.4

12.5

1

Especialista

2

3

4

1

2

3

4

5.1
8.1

15.4
16.9

47.1
51.5

32.4
23.5

5.8
11.5

5.8
11.5

44.2
40.4

44.2
36.6

48.1
73.1

14.7
8.8

10.3
21.3

49.3
38.2

25.7
31.6

5.8
5.8

11.5
5.8

38.5
23.1

44.2
65.4

51.9

15.4

13.2

22.8

44.1

19.9

13.5

25.0

40.4

21.2

7.7

26.9

57.7

11.0

28.7

41.9

18.4

11.5

13.5

32.7

42.3

9.6

23.1

40.4

26.9

8.1

16.2

38.9

36.7

17.3

15.4

38.5

28.8

41.2

9.6

13.5

40.4

36.5

11.0

21.3

36.8

30.9

17.3

21.2

36.5

25.0

47.1

25.7

3.8

7.7

46.2

42.3

14.7

22.8

33.8

28.7

11.5

21.2

38.5

28.8

21.3

39.7

26.5

11.5

13.5

51.9

23.1

13.2

27.2

34.6

25.0

13.5

17.3

50.0

19.2

24.3

32.3

30.9

12.5

17.3

40.4

34.6

7.7

21.3

33.8

30.9

14.0

21.1

42.3

30.8

5.8

15.4

27.2

39.7

17.7

11.5

21.2

42.3

25.0

16.9

29.4

36.8

16.9

13.5

23.1

38.4

25.0

23.5 32.4 33.8 10.3 11.5 38.5 38.5 11.5
24.2
30.9
33.1
16.2 17.6 39.7 26.5
7.7
15.4 42.3 34.6 15.4
16.2
44.9
Nota: 1=sem contributo; 2=fraco contributo; 3=razoável contributo; 4=forte contributo

11.8
23.5

17.3
11.6

38.5
19.2

32.7
34.6

11.5
34.6

Contributo
(%)
Respirar
Beber e
Comer
Eliminar
Movimentarse e manter
uma postura
correcta
Dormir e
Repousar
Vestir-se e
despir-se
Manter a
temperatura
do corpo nos
limites
normais
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
perigos
Comunicar
com os seus
semelhantes
Praticar a sua
religião ou
agir segundo
as suas
crenças
Ocupar-se de
forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

1

Tabela nº 22 - Valor percentual do contributo da formação para o desenvolvimento das
competências Interpretação de testes História anterior de saúde -para avaliação inicial tendo
por base as catorze necessidades de Virgínia Henderson
Contributo da formação para avaliação inicial
Competênci
as
Categoria

Interpretação de testes

Generalista

História anterior de saúde

Especialista

Generalista

Especialista

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

14.0
11.5

24.3
11.5

36.7
40.4

25.0
36.6

9.6
11.5

9.6
11.5

44.3
40.4

36.5
36.6

10.3
11.5

16.9
11.5

44.9
40.4

27.9
36.6

9.6
9.6

11.5
15.4

50.0
44.2

28.9
30.8

18.4
12.5

24.3
27.9

36.0
32.4

21.3
27.2

11.5
5.8

15.4
5.8

34.6
34.6

38.5
53.8

10.3
7.4

19.9
22.1

40.4
40.4

29.4
30.1

13.5
13.5

9.6
3.8

44.2
32.7

32.7
50.0

16.9

29.4

34.6

19.1

15.4

23.1

44.2

17.3

8.8

22.8

44.9

23.5

13.5

23.1

46.2

17.3

14.7

33.1

35.3

16.9

15.4

13.5

32.7

38.4

10.3

26.5

41.2

22.1

17.3

9.6

34.6

38.5

13.2

21.3

37.5

28.0

17.3

17.3

32.7

32.7

8.8

20.6

40.4

30.2

15.4

21.2

40.4

23.1

15.5

23.5

36.0

25.0

20.0

20.0

40.0

20.0

10.3

19.1

42.7

27.9

17.3

17.3

38.5

26.9

16.2

28.7

30.1

25.0

11.5

23.1

34.6

30.8

11.8

23.5

39.0

25.7

15.4

11.5

44.2

28.8

12.5

27.2

38.2

22.1

15.4

21.2

42.3

21.1

11.0

29.4

40.5

19.1

17.3

15.4

50.0

17.3

26.5

35.3

23.5

14.7

23.1

36.5

32.7

7.7

18.4

31.6

34.6

15.4

26.9

28.9

36.5

7.7

17.6

31.6

32.4

18.4

11.5

25.0

40.4

23.1

11.8

27.2

41.9

19.1

19.2

15.4

42.3

23.1

25.0 32.4 31.6 11.0 13.5 38.5 36.5 11.5
17.6
34.6
36.0
16.2 22.8 39.0 22.0 13.5 19.2 30.8 36.5 13.2
21.3
46.4
Nota: 1=sem contributo; 2=fraco contributo; 3=razoável contributo; 4=forte contributo

11.8
19.1

17.4
11.5

34.6
23.1

36.5
34.6

11.5
30.8

Contributo
(%)
Respirar
Beber e
Comer
Eliminar
Movimentarse e manter
uma postura
correcta
Dormir e
Repousar
Vestir-se e
despir-se
Manter a
temperatura
do corpo nos
limites
normais
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
perigos
Comunicar
com os seus
semelhantes
Praticar a sua
religião ou
agir segundo
as suas
crenças
Ocupar-se de
forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

Das Competências ao planeamento de cuidados
Tabela nº23 – Valor percentual do contributo da formação para o planeamento dos cuidados de
enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Contributo da formação para o planeamento
Competências

Categoria

Estabelecer objectivos

Generalista

Descrever intervenções

Especialista

Generalista

3

4

1.9
9.6

21.2
36.5

71.1
46.2

5.8
0.0

26.9
15.4

61.5
78.8

25.0

36.5

28.9

5.8

3.8

32.7

57.7

50.7

11.5

13.5

42.3

32.7

34.6

50.7

5.8

13.4

32.7

48.1

36.0

42.6

5.8

7.7

38.5

48.1

8.1

11.
8
16.2

33.8

41.9

7.7

13.5

50.0

28.8

11.5

19.9

25.7

33.8

20.6

21.2

32.7

28.8

17.3

23.1

11.0

19.9

39.7

29.4

9.6

21.2

44.2

25.0

16.2 36.0 32.4 15.4 11.5 34.6 38.5 15.4
16.2
28.7
33.8
6.6
16.9 40.5 36.0
7.7
17.2 32.7 42.3
8.1
12.5
34.6
Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo
As Competências para a intervenção nos cuidados

21.3
44.8

13.4
7.7

30.8
19.2

38.5
30.8

17.3
42.3

Contributo
(%)
Respirar
Beber e
Comer
Eliminar
Movimentarse e manter
uma postura
correcta
Dormir e
Repousar
Vestir-se e
despir-se
Manter a
temperatura
do corpo nos
limites
normais
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
perigos
Comunicar
com os seus
semelhantes
Praticar a sua
religião ou
agir segundo
as suas
crenças
Ocupar-se de
forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

1

2

Especialista

1

2

3

4

1

2

3

4

7.4
8.8

7.4
8.8

47.7
40.5

37.5
41.9

5.8
7.7

5.8
13.5

32.7
44.2

55.7
34.6

6.6
8.1

4.4
4.4

32.4
33.8

56.6
53.7

5.8
7.7

7.4
6.6

8.8
10.3

50.7
45.6

33.1
37.5

5.8
3.8

5.8
3.9

42.3
17.3

46.1
75.0

8.1
7.4

5.1
11.
8

35.3
30.1

51.5
50.7

5.8
5.8

11.0

12.5

44.9

31.6

11.5

25.0

40.4

23.1

10.3

33.8

41.9

9.6

14.7

47.8

27.9

3.8

5.8

34.6

55.8

9.5

36.8

39.0

8.8

10.3

42.7

38.2

9.6

19.2

50.0

21.2

8.1

14.
0
14.
7
9.6

31.6

7.4

9.5

41.9

41.2

3.9

19.2

36.5

40.4

8.1

6.6

8.8

15.4

41.2

34.6

3.9

15.4

36.5

44.2

6.6

15.4

37.5

40.5

5.8

19.2

50.0

25.0

19.9

30.9

33.8

15.4

17.3

44.3

26.9

11.0

22.8

41.9

24.3

7.7

25.0

44.2

9.6

3

4

1

9.6

2

Tabela nº24 – Valor percentual do contributo da formação para a intervenção nos cuidados de
enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Contributo da formação para a intervenção nos cuidados
Competências

Categoria

Escutar

Generalista

Conversa

Especialista

Generalista

Especialista

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

7.4
8.1

14.7
16.9

38.2
46.3

39.7
28.7

11.5
13.5

11.5
19.2

25.0
25.0

52.0
42.3

9.6
10.3

11.0
19.9

51.5
44.8

27.9
25.0

11.5
11.5

11.5
13.5

28.9
34.6

48.1
40.4

12.5
12.5

20.6
16.2

37.5
39.0

29.4
32.3

17.3
9.6

13.5
9.6

28.8
19.2

40.4
61.6

14.0
9.6

20.6
16.9

38.2
42.6

27.2
30.9

15.4
11.5

13.5
5.8

32.7
25.0

38.4
57.7

13.2

16.2

43.4

27.2

17.3

21.2

42.3

19.2

11.8

17.6

45.6

25.0

17.3

17.3

48.1

17.3

13.2

16.9

44.9

25.0

11.6

9.6

26.9

51.9

13.2

18.4

47.1

21.3

11.5

11.5

30.8

46.2

14.0

19.9

35.2

30.9

19.2

25.0

30.8

25.0

14.0

16.9

39.0

30.1

25.0

13.5

36.5

25.0

13.2

13.2

40.5

33.1

13.5

21.1

30.8

34.6

13.2

13.2

40.5

33.1

15.4

15.4

32.7

36.5

11.0

21.3

38.3

29.4

9.6

13.5

34.6

42.3

8.8

17.7

44.1

29.4

11.5

9.6

38.5

40.4

3.7

18.4

41.9

36.0

11.5

9.6

46.2

32.7

5.1

16.2

43.4

35.3

11.5

9.6

46.2

32.7

14.7

33.1

30.9

21.3

19.2

30.8

34.6

15.4

16.9

25.8

38.2

19.1

21.2

28.8

32.7

17.3

11.0

23.5

42.0

23.5

11.6

19.2

44.2

25.0

8.1

20.6

50.0

21.3

11.5

17.3

46.2

25.0

18.4 30.1 30.2 21.3 17.3 23.1 40.4 19.2 15.4
33.1
32.4
5.2
19.1 37.5 38.2 17.3 13.5 36.5 32.7 5.1
18.4
41.9
Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo

19.1
34.6

15.4
15.4

25.0
19.2

40.4
34.6

19.2
30.8

Contributo
(%)
Respirar
Beber e
Comer
Eliminar
Movimentarse e manter
uma postura
correcta
Dormir e
Repousar
Vestir-se e
despir-se
Manter a
temperatura
do corpo nos
limites
normais
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
perigos
Comunicar
com os seus
semelhantes
Praticar a sua
religião ou
agir segundo
as suas
crenças
Ocupar-se de
forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

Tabela nº25 – Valor percentual do contributo da formação para a intervenção nos cuidados de
enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson

Contributo da formação para a intervenção nos cuidados
Competênci
as
Categoria

Ajudar a realizar as actividades

Generalista

Fazer actividades pelo doente

Especialista

Generalista

Especialista

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

7.4
4.4

8.8
11.8

41.9
42.6

41.9
41.2

15.4
11.5

3.8
7.7

21.2
30.8

59.6
50.0

16.2
10.3

16.2
17.7

41.9
40.4

25.7
31.6

23.1
21.2

23.1
17.3

11.5
26.9

42.3
34.6

9.6
5.2

14.0
12.5

44.8
38.2

31.6
44.1

9.6
11.5

7.7
3.8

28.8
21.2

53.9
63.5

21.3
14.7

17.7
20.6

35.3
36.0

25.7
28.7

25.0
15.4

13.5
15.4

25.0
15.4

36.5
53.8

8.8

22.8

38.2

30.2

19.2

17.3

44.3

19.2

22.1

24.3

34.5

19.1

26.9

23.1

34.6

15.4

10.3

13.2

35.3

41.2

7.7

5.8

25.0

61.5

16.2

19.1

37.5

27.2

11.5

17.3

23.1

48.1

10.3

15.4

34.6

39.7

19.2

17.3

34.6

28.8

13.2

22.8

33.8

30.2

23.1

21.1

34.6

21.2

6.6

7.4

41.9

44.1

15.4

17.3

23.1

44.2

11.0

17.6

34.6

36.8

23.1

21.1

23.1

32.7

8.8

17.6

41.2

32.4

9.6

9.6

42.3

38.5

13.2

19.1

41.9

25.8

17.3

17.3

32.7

32.7

6.6

17.7

47.8

27.9

17.3

15.4

42.3

25.0

14.0

24.3

44.1

17.6

23.1

11.5

42.3

23.1

22.0

19.9

39.7

18.4

26.9

32.7

26.9

13.5

29.4

30.2

31.6

8.8

32.7

36.5

21.2

9.6

10.3

20.6

43.4

25.7

13.5

11.5

50.0

25.0

19.9

26.5

36.0

17.6

21.1

25.0

38.5

15.4

16.9 30.2 36.0 16.9 17.3 26.9 38.5 17.3 24.3
36.8
27.9
5.9
17.6 41.2 35.3 17.3 19.2 36.6 26.9 12.5
25.0
36.8
Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo

11.0
25.7

23.1
21.2

28.8
28.8

30.8
26.9

17.3
23.1

Contributo (%)

Respirar
Beber e
Comer
Eliminar
Movimentarse e manter
uma postura
correcta
Dormir e
Repousar
Vestir-se e
despir-se
Manter a
temperatura
do corpo nos
limites
normais
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
perigos
Comunicar
com os seus
semelhantes
Praticar a sua
religião ou
agir segundo
as suas
crenças
Ocupar-se de
forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

.

Tabela nº26 – Valor percentual do contributo da formação para a intervenção nos cuidados de
enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Contributo da formação para a intervenção nos cuidados
Ensinar
Orientar

Competênci
as
Categoria
Contributo (%)
Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se
e manter uma
postura
correcta
Dormir e
Repousar
Vestir-se e
despir-se
Manter a
temperatura do
corpo nos
limites normais
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
perigos
Comunicar com
os seus
semelhantes
Praticar a sua
religião ou agir
segundo as
suas crenças
Ocupar-se de
forma a sentirse útil
Divertir-se
Aprender

Generalista
1
2

3

4

Especialista
1
2

3

4

Generalista
1
2

3

4

Especialista
1
2

3

4

5.9
5.1
9.5
7.3

9.6
9.6
11.8
14.0

39.7
40.4
41.2
36.8

44.8
44.9
37.5
41.9

7.7
7.7
9.6
11.5

1.9
5.8
5.8
0.0

28.9
34.6
28.8
17.3

61.5
51.9
55.8
71.2

3.7
2.9
8.8
6.6

10.3
9.6
12.5
13.2

39.0
44.1
41.9
40.5

47.0
43.4
36.8
39.7

5.8
5.8
11.5
9.6

1.9
5.8
5.8
1.9

32.7
28.8
25.0
17.3

59.6
59.6
57.7
71.2

12.5

14.7

43.4

29.4

13.5

17.3

46.1

23.1

9.6

13.2

46.3

30.9

11.5

13.5

50.0

25.0

10.3

14.7

37.5

37.5

9.6

5.8

25.0

59.6

11.0

12.5

36.0

40.5

7.7

0.0

32.7

59.6

7.3

10.3

45.6

36.8

13.5

15.4

38.4

32.7

6.6

11.8

45.6

36.0

13.5

13.5

42.3

30.8

6.6

11.0

34.6

47.8

11.5

13.5

23.1

51.9

7.4

8.8

39.0

44.8

7.7

13.4

30.8

48.1

6.6

13.2

43.4

36.8

11.5

7.7

36.5

44.2

5.9

11.8

44.8

37.5

5.8

3.8

44.2

46.2

3.7

21.3

44.9

30.1

13.5

11.5

40.4

34.6

4.4

19.1

47.1

29.4

9.6

7.7

51.9

30.8

22.8

29.4

33.1

14.7

30.8

28.8

23.1

17.3

20.6

25.7

36.8

16.9

25.0

28.9

28.8

17.3

12.5

17.6

47.1

22.8

11.6

9.6

51.9

26.9

12.5

16.9

44.1

26.5

9.6

7.7

57.7

25.0

19.1
6.6

28.0
15.4

38.2
39.0

14.7
39.0

15.4
15.4

17.3
9.6

46.1
38.5

21.2
36.5

18.4
8.1

27.2
14.7

39.0
42.6

15.4
34.6

11.5
11.5

19.2
9.6

46.2
40.4

23.1
38.5

Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo

Tabela nº27 – Valor percentual do contributo da formação para a intervenção nos cuidados de
enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Contributo da formação para a intervenção nos cuidados
Supervisar

Competênci
as
Categoria

Generalista
1
2

3

4

Especialista
1
2

Implicar o doente nos actos de cuidar

3

4

Generalista
1
2

3

Contributo (%)
Respirar
8.1
13.2 36.8 41.9 13.5
3.8
26.9 55.8 6.6
9.6
45.6
Beber e Comer
5.9
8.8
41.2 44.1 9.6
7.7
30.8 51.9 5.1
7.4
46.3
Eliminar
5.2
16.9 41.9 36.0 13.4 5.8
32.7 48.1 7.4
8.8
50.0
Movimentar-se
5.2
16.2 38.2 40.4 9.6
3.8
23.1 63.5 5.9
15.4
33.1
e manter uma
postura
correcta
Dormir e
6.6
16.2 42.6 34.6 13.5 17.3 38.4 30.8 5.9
14.7
47.8
Repousar
Vestir-se e
5.2
15.4 41.2 38.2 9.6
3.8
28.9 57.7 5.1
12.5
43.4
despir-se
Manter a
5.9
17.6 32.4 44.1 19.2 9.6
44.2 26.9 5.9
14.7
41.9
temperatura do
corpo nos
limites normais
Estar limpo,
6.6
11.8 40.4 41.2 11.5 7.7
38.5 42.3 5.9
7.4
41.2
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
5.2
19.1 40.4 35.3 9.6
9.6
40.4 40.4 5.9
15.4
46.3
perigos
Comunicar com
7.3
18.4 41.2 33.1 9.6
11.5 44.2 34.6 8.1
16.2
41.9
os seus
semelhantes
Praticar a sua
17.7 27.9 33.1 21.3 23.1 42.3 19.2 15.4 16.9
29.4
34.6
religião ou agir
segundo as
suas crenças
Ocupar-se de
8.8
24.3 41.9 25.0 15.4 7.7
53.8 23.1 9.6
21.3
43.4
forma a sentirse útil
Divertir-se
14.7 30.9 35.3 19.1 17.3 25.0 40.4 17.3 16.9
25.0
38.2
Aprender
8.8
22.8 36.8 31.6 15.4 15.4 36.5 32.7 11.8
19.9
38.2
Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo

4

Especialista
1
2

3

4

38.2
41.2
33.8
45.6

11.5
11.5
11.5
9.6

1.9
3.8
3.9
3.9

25.0
28.9
25.0
11.5

61.6
55.8
59.6
75.0

31.6

15.4

9.6

34.6

40.4

39.0

9.6

7.7

11.5

71.2

37.5

17.3

11.5

34.6

36.6

45.5

11.6

9.6

26.9

51.9

32.4

11.5

1.9

38.5

48.1

33.8

11.5

1.9

46.2

40.4

19.1

15.4

38.4

23.1

23.1

25.7

11.5

5.8

48.1

34.6

19.9
30.1

11.5
15.4

21.2
9.6

40.4
32.7

26.9
42.3

Tabela nº28 – Valor percentual do contributo da formação para a intervenção nos cuidados de
enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Contributo da formação para a intervenção nos cuidados
Competênci
as
Categoria

Conservar a saúde

Generalista
1
2

3

4

Especialista
1
2

Ajudar a morrer

3

4

Generalista
1
2

3

Contributo (%)
8.8
8.1
46.3
36.8 13.5
0.0
25.0
61.5 22.8
21.3
34.6
Respirar
6.6
11.8
46.3
35.3 9.6
5.8
26.9
57.7 27.2
25.7
28.7
Beber e Comer
9.6
12.5
45.5
32.4 11.5
3.8
28.9
55.8 27.9
22.1
33.8
Eliminar
7.3
18.4
39.0
35.3 11.5
7.7
13.5
67.3 25.7
24.3
27.2
Movimentar-se
e manter uma
postura
correcta
8.1
16.9
42.6
32.4 13.5
11.5
36.5
38.5 24.3
22.1
32.3
Dormir e
Repousar
8.8
16.9
44.1
30.2 11.5
7.7
32.7
48.1 28.0
27.2
27.9
Vestir-se e
despir-se
8.1
16.2
40.4
35.3 17.3
13.5
36.5
32.7 25.7
25.0
28.0
Manter a
temperatura do
corpo nos
limites normais
7.4
11.0
42.6
39.0 13.5
9.6
30.8
46.1 24.3
23.5
33.1
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
6.6
19.1
44.1
30.2 13.5
9.6
34.6
42.3 26.5
26.5
29.4
Evitar os
perigos
8.8
21.3
42.7
27.2 13.5
11.5
42.3
32.7 24.3
27.2
23.5
Comunicar com
os seus
semelhantes
19.1
24.3
37.5
19.1 19.2
30.8
32.7
17.3 22.8
26.5
23.5
Praticar a sua
religião ou agir
segundo as
suas crenças
12.5
22.8
45.6
19.1 15.4
9.6
42.3
32.7 27.9
29.4
28.0
Ocupar-se de
forma a sentirse útil
16.9
27.2
36.0
19.9 15.4
19.2
42.3
23.1 35.3
29.4
22.1
Divertir-se
12.5
21.3
37.5
28.7 21.1
5.8
38.5
34.6 27.2
27.2
27.2
Aprender
Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo

4

Especialista
1
2

3

4

21.3
18.4
16.2
22.8

34.6
46.2
42.3
46.1

15.4
9.6
13.5
13.5

25.0
19.2
25.0
15.4

25.0
25.0
19.2
25.0

21.3

42.3

19.2

21.2

17.3

16.9

46.1

13.5

19.2

21.2

21.3

44.2

13.5

26.9

15.4

19.1

44.2

11.5

28.9

15.4

17.6

42.3

17.3

23.1

17.3

25.0

42.3

13.5

25.0

19.2

27.2

34.6

19.2

25.0

21.2

14.7

40.4

15.4

26.9

17.3

13.2
18.4

50.0
42.4

19.2
19.2

23.1
19.2

7.7
19.2

As Competências para a organização da avaliação final
Tabela nº29 – Valor percentual do contributo da formação para a avaliação final dos cuidados
de enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Contributo da formação para a avaliação final
Competênci
as
Categoria

Observação

Generalista

Comparação com os objectivos/resultados

Especialista

Generalista

Especialista

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

9.6
10.3

6.6
8.1

48.5
46.3

35.3
35.3

7.7
7.7

3.9
9.6

26.9
36.5

61.5
46.2

10.3
8.8

10.3
15.5

47.8
46.3

31.6
29.4

7.7
7.7

5.8
15.4

32.7
36.5

53.8
40.4

11.0
9.6

11.0
11.0

46.4
44.8

31.6
34.6

9.6
5.8

7.7
5.8

30.8
23.1

51.9
65.3

11.0
8.8

14.0
14.0

44.9
44.8

30.1
32.4

9.6
7.7

3.9
1.9

42.3
28.9

44.2
61.5

11.8

11.8

47.0

29.4

11.5

19.2

38.5

30.8

10.3

19.1

47.8

22.8

11.5

23.1

40.4

25.0

11.0

9.6

51.5

27.9

5.8

11.5

28.8

53.9

10.3

14.7

50.0

25.0

7.7

9.6

30.8

51.9

11.0

12.5

46.3

30.2

13.5

13.5

46.1

26.9

9.6

14.7

44.1

31.6

13.5

19.2

44.2

23.1

9.6

7.3

46.3

36.8

9.6

13.5

28.8

48.1

8.1

11.0

53.7

27.2

11.5

13.5

30.8

44.2

11.8

15.4

41.2

31.6

5.8

7.7

50.0

36.5

11.0

19.9

41.2

27.9

7.7

11.5

42.3

38.5

8.8

17.6

41.2

32.4

9.6

13.5

46.1

30.8

8.8

20.6

40.4

30.2

9.6

19.2

42.3

28.9

21.3

28.7

36.8

13.2

15.4

42.3

25.0

17.3

19.9

30.9

36.0

13.2

17.3

40.4

25.0

17.3

13.2

27.2

36.8

22.8

9.6

19.2

48.1

23.1

12.5

26.5

38.2

22.8

11.5

21.2

46.1

21.2

16.9
31.6
35.3
16.8 15.4
32.7
34.6
17.3 15.4
33.1
39.0
14.7
16.9
39.0
29.4 9.6
19.2
30.8
40.4 12.5
17.6
41.2
Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo

12.5
28.7

13.5
9.6

30.8
19.2

36.5
32.7

19.2
38.5

Contributo (%)

Respirar
Beber e
Comer
Eliminar
Movimentarse e manter
uma postura
correcta
Dormir e
Repousar
Vestir-se e
despir-se
Manter a
temperatura
do corpo nos
limites
normais
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
Evitar os
perigos
Comunicar
com os seus
semelhantes
Praticar a sua
religião ou
agir segundo
as suas
crenças
Ocupar-se de
forma a
sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

Tabela nº30 – Valor percentual do contributo da formação para a avaliação final dos cuidados
de enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson
Contributo da formação para a avaliação final
Competênci
as
Categoria

Reflectir sobre a acção executada

Generalista
1
2

3

4

Especialista
1
2

3

Avaliar os resultados das acções

4

Generalista
1
2

3

Contributo (%)
13.2
10.3
33.1
43.4 7.7
5.8
26.9
59.6 11.8
11.0
38.2
Respirar
11.0
15.4
34.6
39.0 7.7
9.6
36.5
46.2 11.0
11.8
41.9
Beber e Comer
11.8
12.5
38.2
37.5 13.5
5.8
34.6
46.1 11.0
11.0
44.2
Eliminar
12.5
16.2
33.8
37.5 7.7
5.8
25.0
61.5 14.0
14.0
33.1
Movimentar-se
e manter uma
postura
correcta
14.0
18.4
36.0
31.6 11.5
21.2
38.5
28.8 14.0
15.4
41.9
Dormir e
Repousar
12.5
14.7
36.8
36.0 7.7
5.8
28.8
57.7 12.5
12.5
41.2
Vestir-se e
despir-se
12.5
13.2
36.0
38.3 13.5
15.4
44.2
26.9 11.8
13.2
39.0
Manter a
temperatura do
corpo nos
limites normais
11.8
10.3
39.7
38.2 9.6
13.5
28.8
48.1 10.3
10.3
38.2
Estar limpo,
cuidado e
proteger os
tegumentos
13.2
17.7
38.2
30.9 7.7
9.6
44.2
38.5 12.5
16.9
36.0
Evitar os
perigos
11.0
17.7
38.2
33.1 9.6
11.5
46.2
32.7 10.3
23.5
33.8
Comunicar com
os seus
semelhantes
21.3
28.7
32.4
17.6 17.3
38.5
25.0
19.2 24.3
32.3
25.0
Praticar a sua
religião ou agir
segundo as
suas crenças
14.7
27.2
32.4
25.7 11.5
17.3
50.0
21.2 15.4
25.7
34.6
Ocupar-se de
forma a sentirse útil
19.1
29.4
31.6
19.9 19.2
21.2
40.4
19.2 19.9
32.3
27.9
Divertir-se
14.7
16.9
34.6
33.8 9.6
17.3
34.6
38.5 16.2
20.6
32.3
Aprender
Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo

4

Especialista
1
2

3

4

39.0
35.3
33.8
38.9

3.8
5.8
9.6
5.8

5.8
9.6
3.8
1.9

17.3
23.1
28.9
15.4

73.1
61.5
57.7
76.9

28.7

9.6

15.4

36.5

38.5

33.8

5.8

3.8

23.1

67.3

36.0

11.5

11.5

42.4

34.6

41.2

9.6

9.6

25.0

55.8

34.6

5.8

9.6

32.7

51.9

32.4

7.7

13.5

36.5

42.3

18.4

17.3

34.6

15.4

32.7

24.3

9.6

13.5

40.4

36.5

19.8
30.9

13.5
7.7

23.1
17.3

34.6
26.9

28.8
48.1

Tabela nº31 – Valor percentual do contributo da formação para a avaliação final dos cuidados
de enfermagem tendo em conta as catorze necessidades de Virginia Henderson

Contributo da formação para a avaliação final

Competências

Categoria
Contributo (%)

Respirar
Beber e Comer
Eliminar
Movimentar-se e manter uma
postura correcta
Dormir e Repousar
Vestir-se e despir-se
Manter a temperatura do corpo nos
limites normais
Estar limpo, cuidado e proteger os
tegumentos
Evitar os perigos
Comunicar com os seus
semelhantes
Praticar a sua religião ou agir
segundo as suas crenças
Ocupar-se de forma a sentir-se útil
Divertir-se
Aprender

Intervém na adaptação física

Generalista

Especialista

1

2

3

17.6
15.4
15.5
16.2

14.7
16.9
14.7
16.9

32.4
36.8
36.0
31.6

16.9
16.9
16.2

18.4
16.9
14.0

14.7

4

1

2

35.3
30.9
33.8
35.3

3.9
5.8
9.6
5.8

7.7
9.6
7.7
7.7

26.9
28.8
26.9
15.4

61.5
55.8
55.8
71.1

34.6
33.8
39.7

30.1
32.4
30.1

11.5
9.6
11.5

15.4
7.7
15.4

40.4
23.1
44.2

32.7
59.6
28.9

14.0

36.0

35.3

11.5

9.6

25.0

53.8

15.4
16.2

19.1
22.1

32.4
32.3

33.1
29.4

7.7
11.5

7.7
15.5

40.4
36.5

44.2
36.5

27.2

27.2

29.4

16.2

21.2

32.7

21.1

25.0

21.2
25.0
15.4

32.7
34.6
32.7

36.5
26.9
42.3

18.4
26.5
31.6
23.5
9.6
22.8
27.9
31.6
17.7
13.5
17.6
22.1
30.9
29.4
9.6
Nota: 1= sem contributo; 2= fraco contributo; 3= Razoável contributo; 4= forte contributo

3

4

Anexo VII - Teste do Sinal
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Quadro 1 - Teste do sinal sobre o registo das necessidades
dos enfermeiros generalistas

Valor-p
Necessidade
Necessidade

Resp.

Beber

Elim.

Mov.

Dorm.

Vest.

Temp.

Limp.

Evitar

Com.

Reli.

Ocup.

Div.

Resp.
Beber

0.33

Elim.

1.00

0.15

Mov.

1.00

0.02

0.75

Dorm.

0.01

0.03

0.01

0.01

Vest.

0.00

0.02

0.00

0.00

0.63

Temp.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Limp.

0.61

0.34

0.73

0.77

0.00

0.00

0.00

Evitar

0.00

0.07

0.00

0.00

1.00

0.38

0.00

0.00

Com.

0.03

0.18

0.04

0.01

0.38

0.06

0.00

0.12

0.34

Reli.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.25

0.00

0.00

0.13

0.03

Ocup.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.25

0.00

0.00

0.13

0.03

1.00

Div.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.63

0.00

0.00

0.38

0.06

1.00

1.00

Apr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.25

0.00

0.00

0.13

0.03

1.00

1.00

1.00

Apr.

Quadro nº 2- Teste do sinal sobre o registo das necessidades dos enfermeiros
especialistas
Valor-p
Necessidade
Necessidade

Resp.

Beber

Elim.

Mov.

Dorm.

Vest.

Temp.

Limp.

Evitar

Com.

Reli.

Ocup.

Div.

Resp.
Beber

0.00

Elim.

0.01

0.00

Mov.

0.01

0.00

1.00

Dorm.

0.00

0.00

0.00

0.00

Vest.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

Temp.

0.05

0.00

0.29

0.24

0.00

0.00

Limp.

0.09

0.00

0.32

0.20

0.00

0.00

0.88

Evitar

0.00

0.08

0.00

0.00

0.01

0.03

0.00

0.00

Com.

0.00

0.14

0.23

0.30

0.00

0.00

0.02

0.05

0.00

Reli.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ocup.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

Div.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

1.00

Apr.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Apr.

