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RESUMO
Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa com objetivo de apreender a percepção de enfermeiros da ESF
sobre o método do cuidado centrado na pessoa e como se dá sua operacionalização no cotidiano da equipe. A coleta de
dados, que está em andamento, ocorreu até o momento em três Unidades Básicas de Saúde de Maringá-PR, o que
totalizou sete enfermeiros das equipes entrevistados. A coleta de dados ocorrerá entre os meses de julho a setembro de
2017, por meio de entrevistas nos serviços em dias e horários previamente agendados com os enfermeiros, utilizando
instrumento semiestruturado para caracterização socioeconômica, formação profissional e tempo de atuação na equipe,
bem  como  algumas  questões  norteadoras  baseadas  nos  pressupostos  do  método  clínico  centrado  na  pessoa.  As
entrevistas  serão  realizadas  nas  UBSs,  gravadas  e  transcritas  em  sua  integralidade,  para  posteriormente  serem
submetidas a análise de conteúdo. Através do estudo percebeu-se que os entrevistados compreendem o conceito do
cuidado centrado na pessoa e o abordam em sua prática diária, no entanto, sentem, às vezes, um bloqueio social na
operacionalidade do método, além de se constatar uma dificuldade na abordagem e relação do profissional com o paciente.
Mediante  o  resultado  obtido,  percebe-se  que  apesar  de  compreenderem  a  relevância  do  cuidado  centrado  nas
necessidades e individualidades do sujeito, os enfermeiros ainda percebem diversas fragilidades na implementação desta
prática,  evidenciando assim uma lacuna entre  a  teoria  e a  prática do cuidado centrado na pessoa,  na família  e na
comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Centrada na Pessoa, Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde.

1 INTRODUÇÃO

Compreender a pessoa como centro do cuidado refere-se a ver  o indivíduo quanto a sua
capacidade para coparticipação no processo de cuidado com a saúde e sua corresponsabilização.
Relaciona-se  também  a  empoderar  o  sujeito  e  auxiliá-lo  a  reconhecer  seu  potencial  para  o
autocuidado. Para que isso ocorra, é preciso o vínculo entre a pessoa e o profissional(ROGERS,
2005).Trata-se ainda de conhecer esse indivíduo em todo seu contexto, seja este familiar, econômico,
social, cultural, entre outros. Através desse vínculo é possível haver mudança de comportamento, o
que favorece a adesão à hábitos saudáveis (VILELA, 2014).

A  integralidade,  que  pressupõe  a  articulação  das  ações  de  promoção,  prevenção  e
recuperação, bem como a abordagem integral do indivíduo e da família na rede de atenção à saúde,
também é empregada no cuidado centrado na pessoa (CCP)(VILELA, 2014).

O CCP propõe mudanças em conceitos, habilidades e valores dos enfermeiros, propiciando
abordagem holística, contínua, resolutiva e com responsabilidades compartilhadas entre profissional e
pessoa,  conceitos  estes  que  devem nortear  as  ações  em saúde  implementadas  no  âmbito  das
equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF)(SPARRENBERGER, 2013).

No Brasil, o cuidado voltado para as necessidades e especificidades do indivíduo e família,
baseado no vínculo e relação interpessoal  entre profissionais de saúde e sujeitos, já vem sendo
colocado em prática por muitos serviços de saúde(VILELA, 2014).

Neste sentido, buscou-se, por meio desta pesquisa apreendera percepção de enfermeiros da
ESF sobre o método do cuidado centrado na pessoa e como se dá sua operacionalização no cotidiano
da equipe. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de uma pesquisa descritiva e exploratória  com abordagem qualitativa,  ainda ema
andamento, que até o momento foi realizada junto enfermeiros de três Unidades Básicas de Saúde
(UBS) Parigot de Souza, Morangueira, Vila Operária em Maringá, Paraná. Cada uma das referidas
UBS abrigam duas equipes da Saúde da Família (ESF), totalizando seis equipes que farão parte do
presente estudo.Deste modo, a escolha das UBS deu-se de modo intencional, devido maior facilidade
de inserção dos pesquisadores.

Os sujeitos do estudo foram convidados a participar da pesquisa e aqueles que aceitaram foi
agendado  o  dia  da  entrevista  conforme  sua  disponibilidade.  Para  coleta  de  dados  utilizou-se
entrevistas  orientadas  por  questão  norteadora,  baseadas  nos  pressupostos  do  método  clínico
centrado na pessoa. 

As entrevistas ocorreram nas respectivas UBSs e conforme autorização do colaborador, foram
gravadas  em  aparelho  MP3,  para  serem  transcritas  integralmente  e  submetidas  à  análise  de
conteúdo, modalidade temática (BARDIN, 2008) composta por três fases: a pré-análise, exploração do
material  e  o  tratamento  dos  dados.As  informações  foram utilizadas  somente  para  os  fins  desta
pesquisa,  os  participantes  assinaram  o  termo  de  confidencialidade  e  sigilo.  As  mesmas  foram
armazenadas em mídia digital, e, após a análise dos dados e construção do relatório de pesquisa, elas
serão descartadas.

A pesquisa deu-se início apenas após avaliação e aprovação da Secretaria Municipal de Saúde
de Maringá, bem como do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres humanos (COPEP) UEM. Durante
as coletas os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias,
ficando  uma  com  ele  e  uma  com  as  pesquisadoras.  De  modo  a  preservar  a  identicidade  dos
participantes, os mesmos foram identificados na pesquisa pela letra E de entrevistado, seguida pelo
número que representa a ordem das entrevistas (Ex.: E1). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante  os  relatos  obtidos  através  das  entrevistas  semiestruturadas,  acerca  do  trabalho
cotidianode enfermeiros da estratégia saúde da família e o contexto do cuidado centrado na pessoa
(CCP), foi possível observar duas unidades temáticas:  Percepções e conceitos do cuidado centrado
na pessoa (CCP) na visão dos enfermeiros da estratégia da saúde da família; e Operacionalização do
cuidado no cotidiano da equipe daestratégia da saúde da família. Tais unidades serão apresentadas a
seguir, juntamente com recortes de falas dos participantes.

Percepções e Conceitos do Cuidado Centrado na Pessoa (CCP) na visão dos enfermeiros da
estratégia da saúde da família

A maioria dos enfermeiros possuem conceitos corretos acerca do cuidado centrado na pessoa.
Esse conceito é baseado nos seis princípios do CCP, um desses princípios é enxergar o cliente por
inteiro, todo seu contexto de vida, visando entender o ser em sua totalidade: o indivíduo e o seu
contexto familiar, pessoal, social, cultural, entre outros (STEWART, 2010).

[...] Centrado na pessoa... Bom, primeiro a gente entende que a gente deve ver a pessoa como
um todo sempre, né, não fragmentada e isso é uma das coisas que a gente sempre prioriza
dentro  do  cuidado.  Analisando,  assim,  também,  a  questão  social,  econômica,  né,  a  gente
entende o quanto a estratégia da saúde da família é importante [...] (E1)
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[...] A pessoa não é só um órgão, só uma coisa, só uma doença, só uma gripe. Então, a saúde da
família é focada nisso, é a gente ver a questão por etapas, tanto da saúde dela, tanto psicológica,
tanto física, quanto emocional [...] (E4)

[...] É o atendimento, não é só a doença, é todo um contexto, porque muitas vezes a doença não
tá relacionada não com o que ela tá achando né, com, muitas das vezes é o psicológico da
pessoa [...] (E6)

No entanto, também é possível perceber que há conceitos equivocados, uma vez que para
alguns o cuidado centrado na pessoa é diferente do cuidado centrado na família. Nestes casos, o foco
não é o contexto do indivíduo, seja familiar, social, cultural, mas sim nele próprio tão somente. 

[...] É quando você olha o indivíduo... Só o indivíduo, e você elabora um cuidado olhando pra ele,
diferente do cuidado centrado na família, por exemplo, a gente visa o cuidado, mas com a família
e inclui todos os processos de decisões, do tratamento, de como tá evoluindo e como não tá. [...]
(E2)

Através de todas as falas supracitadas, é claro perceber que os profissionais entendem em
parte o conceito do método, possuem uma ideia do que é, entretanto não completamente, logo, pode-
se dizer que é de forma equivocada, inconclusa, uma vez que o principal no cuidado centrado na
pessoa não corresponde apenas ao indivíduo, mas também a todo seu contexto (LOPES, 2015).

Operacionalização do cuidado no cotidiano da equipe de enfermagem da estratégia da saúde
da família 

No  que  diz  respeito  à  operacionalização  do  cuidado  centrado  na  pessoa  é  evidente  o
reconhecimento do vínculo e do acesso dos clientes.  O cuidado efetivo requer um olhar atento e
escuta ativa às reais necessidades do paciente no que diz respeito ao seu contexto familiar, social,
cultural,  entre outros. E para que haja melhor atendimento, o indivíduo precisa de acessibilidade.
Todas  essas  evidências  encontradas  nos  relatos  dos  entrevistados  remetem  além  do  cuidado
centrado na pessoa, também aos princípios da Atenção Primária à Saúde(OLIVEIRA, 2013).

[...] Então tem isso também, a confiança no profissional que ela tem que ter.[...] (E1)

[...]O paciente tem que ter acesso e vínculo com a gente para que eles saibam o que eles têm de
atendimento aqui, para que ele venha que ele se sinta bem, para que ele se sinta seguro [...] (E2)

[...]  A  gente  tenta  criar  muito  com o  usuário  o  vínculo,  como  regulação,  normalização  do
acolhimento, então, quando ele se sente confortável, ele vai me falar, ele vai falar os problemas
[...] (E5) 

As orientações para que ocorra o devido cuidado levam ao empoderamento do indivíduo. Foi
perceptível  que  é  essencial  aos  profissionais  de  saúdea  conversa aberta  com os pacientes  e  o
direcionamento dos mesmos em seus tratamentos, a fim de haver esclarecimento e, assim, o poder de
decisão. Para haver a liberdade da conversa aberta, é preciso um vínculo com o indivíduo, adquirido
através da longitudinalidade, visto que o mesmo profissional está sempre em contato com a pessoa
(STARFIELD, 2002). 

[...]  Acho  que orientação  e conversar  nunca  é demais...  Então a  gente  sempre  tem que tá
acompanhando, conversando, sempre orientando pra reforçar [...] (E2)
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[...] Eu tento explicar pro paciente, orienta bem certinho e eles não compreendem certo, pra que
que serve, qual a finalidade, então eu oriento, eu tento orienta por todas as visões. Então tem que
explicar por todos os fatores[...] (E4)

Também no  âmbito  de  operacionalização  houve  o  reconhecimento  do  trabalho  de  toda  a
equipe, o que é imprescindível para ótima qualidade de atendimento do paciente. Quando todos estão
envolvidos há resolubilidade, e a demanda dos usuários da rede de saúde pública é atendida em
grandes proporções. 

[...]  A gente tenta fazer também as orientações e trabalhar realmente em equipe. A gente tem
reunião de equipe[...] O médico por exemplo, ele conversa muito bem com os pacientes, ele
escuta, ele pergunta,ele considera o que o paciente fala, eu acho que é por aí. O que eu vejo
aqui é um atendimento que a equipe não se preocupa somente com a doença, ela se preocupa
em promover saúde. (E2)

[...] Quando a gente resolve trabalhar em equipe tudo flui muito melhor[...] (E4)

Não  obstante,  a  operacionalização  do  cuidado  possui  barreiras,  dificuldades  para  sua
implementação. Tais barreiras são do próprio usuário, devido o baixo reconhecimento da importância
de atividades e também pela coordenação do serviço. É notória a dificuldade da imposição do cuidado
centrado na pessoa no cotidiano dos profissionais da saúde, visto que a falta de coordenação dos
serviços pelos profissionais, seja por ignorância de suas tarefas, seja por não conseguir trabalhar em
grupo. Quanto às barreiras criadas pelo próprio usuário da rede, isso se dá visto que o mesmo não
reconhece a importância das diversas atividades feitas pela equipe da estratégia saúde da família para
promover ações de bem-estar e prevenção.  

[...]Mas a gente vê que isso hoje, os profissionais saem, porque a gente trabalha em equipe
multiprofissional e a gente vê que tem muito profissional que sai da faculdade sem essa visão.
Não querer trabalhar em grupo ou dividir responsabilidades. [...] (E1)

[...] Não só da enfermagem, eu acho que de todas as áreas ainda não... As pessoas conhecem,
sabem que precisam, mas, às vezes, não consegue emprega, né, no seu dia a dia. [...] (E1)

[...] A estratégia da saúde da família não vai pra frente, porque, assim, se fala muito da estratégia
da saúde da família que tem que sempre prevenir pra promoção da saúde, só que, infelizmente...
Não tá ainda nesse nível de promoção da saúde, a gente tá muito no preventivo, muito no, no
preventivo não, na assistência,  na assistência,  no curativo,  não tem nada de prevenção, de
promoção [...] (E3)

[...] Só que ai quando você pergunta isso pro paciente, ele fala que sabe, porém ele não faz os
cuidados [...] (E6)

[...] A maior dificuldade é isso, adesão do paciente e o entendimento dele que ele precisa aderir
ao tratamento dele [...] (E6)

Os  resultados  mostraram  que  o  conceito  do  cuidado  centrado  na  pessoa  não  está
completamente correto para alguns profissionais de saúde, eles possuem uma noção, mas de forma
equivocada. A operacionalização desse cuidado ocorre através de vínculo e acesso fornecidos ao
usuário, do reconhecimento do trabalho em equipe, no entanto, também existem obstáculos, tais como
a falta de atenção dos usuários às atividades feitas para os mesmos e da devida coordenação do
serviço. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo pode-se constatar que alguns enfermeiros possuem o conceito correto do
método clínico centrado na pessoa aplicado na ESF, no entanto, isso não corresponde a todos, uma
vez que há conceitos equivocados para alguns destes profissionais. Com relação à operacionalização
do cuidado no cotidiano da equipe de enfermagem da ESF percebe-se que há destaque para a
colaboração de toda a equipe multiprofissional, visto que com o auxílio das outras áreas, é possível
atender de uma melhor forma os clientes. Também é evidenciada a importância do vínculo e do
acesso dos pacientes, pois assim pode-se efetivar o método clínico centrado na pessoa. Além desses
aspectos, a orientação e o empoderamento do indivíduo são também importantes. Existem algumas
barreiras  para  essa  operacionalização  como:  dificuldade  na  coordenação  do  serviço  e  baixo
reconhecimento das atividades pelos usuários.

Tais  resultados possuem relevância,  uma vez que,  abordam como o cuidado centrado na
pessoa é compreendido pelos profissionais da saúde e como eles colocam em prática tal cuidado.
Através das dificuldades expostas, a procura por soluções no âmbito de melhorar a coordenação dos
serviços dos profissionais e promover reconhecimento dos usuários pelas atividades prestadas a eles,
é imprescindível. Assim, será possível auxiliar ainda mais os indivíduos da comunidade por meio dos
profissionais de saúde. 

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004.   

LOPES, J. M. C.; Ribeiro, J. A. R.A pessoa como centro do cuidado na prática do médico de 
família. Rev Bras Med Fam Comunidade.V. 10 n.34 p.1-13, 2015.

OLIVEIRA, M. A. C.; Pereira, I.C. Atributos essenciais da atenção Primária e a estratégia Saúde 
da família. Rev Bras Enferm.V. 66(esp) p. 158-64, 2013.

ROGERS, C. R.; Rosenberg, R. A pessoa como centro.11 a. Reimpressão. São Paulo: EPU, 2005.

SPARRENBERGER, F.; Souza, R.F.; Gios, T.S.; Porto, T.H. Aplicação do método clínico centrado 
na pessoa (MCCP) com dor crônica. Arq Catarin Med. V. 42 n.1 p. 85-8, 2013.

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 
tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde; 2002.

STEWART, M.; Brown, J.B.; Weston, W.W. et al (editores). Medicina centrada na pessoa. 
Transformando o método clínico. 2ª ed. Porto Alegre: Artmedp. 376, 2010.

VILELA, S.C.; Carvalho, A. M. P.; Pedrão, L.J. Relação interpessoal como forma de cuidado em 
enfermagem nas estratégias de saúde da família.Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro.v. 22, n. 1 p. 
96-102, 2014.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

