UNIVERSIDADE DO MINDELO
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
ANO LETIVO 2014/2015 – 4º ANO

Autor: Sueli Maria Lopes, N.º 2342

Mindelo, 2015

Humanização de assistência dos cuidados de Enfermagem no
Atendimento ao Doente Etílico

Sueli Maria Lopes nº 2343

“Trabalho Apresentado à Universidade do Mindelo como Parte dos Requisitos
para Obtenção do Grau de Licenciatura em Enfermagem”

Orientadora: Acélia Mireya Cáceres

Mindelo, 20 de Novembro de 2015

Humanização de assistência dos cuidados de Enfermagem no Atendimento ao Doente Etílico

II

DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho á todas as pessoas que ajudaram na concretização do mesmo,
principalmente a minha família, a minha mãe e a minha filha, pois sem eles não estaria a
realizar o sonho de ser enfermeira.

Humanização de assistência dos cuidados de Enfermagem no Atendimento ao Doente Etílico

III

AGRADECIMENTOS

Durante este trajecto da minha vida académica, recorri a conhecimentos e
experiências de muitas pessoas que por formas diferentes disponibilizaram e deram a sua
colaboração.
Um agradecimento muito especial, a minha orientadora Dr.ª Maria Auxiliadora
Dias Andrade, por ter aceitado a minha orientação, pelo apoio e encorajamento na
orientação técnica deste trabalho.
A professora Acélia Mireya Cáceres muito obrigada pela orientação também por
ter-me aceitado como segundo orientadora.
À toda a minha família muito obrigada. Um apreço muito especial a todos, pelo
apoio incondicional durante estes 4 anos de estudo. A minha filha, que tem sido o motivo
das minhas forças.
A todos os enfermeiros do Hospital Baptista de Sousa, que se disponibilizaram
respondendo o questionário, principalmente do Banco de Urgência, a eles muito obrigada.
À Universidade do Mindelo um agradecimento especial ao REITOR por ter
participado e contribuído para concretização da minha formação, que sempre acompanhou
a minha vida pessoal e profissional muito obrigado por isto.
A todos os meus professores do curso de enfermagem, pelos conhecimentos,
experiências e pelo empenho e dedicação.
Uma obrigada especial ao Stefan Brito, Carmizé Correia, Romidydson Ferreira e
Cláudia Fortes que juntos começamos esta caminhada e juntos terminamos com muito
sacrifício, partilhando momentos e experiencias marcantes que já mais esquecerei.
A todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para a concretização
deste trabalho, em especial aos meus colegas de curso, os meus sinceros agradecimentos.

MUITO OBRIGA DE CORAÇÃO…

Humanização de assistência dos cuidados de Enfermagem no Atendimento ao Doente Etílico

IV

“À excepção dos alimentos, não existem sobre a
terra substâncias que tenham estado tão intimamente
ligados à vida dos povos, em todos os países e em
todos os tempos, como as que modificam a perceção
humana”

(Louis Lewin, 1916)
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RESUMO

O alcoolismo é considerado um problema a nível mundial, em Cabo Verde é a 3ª
causa de morte e é responsável por uma alta taxa de mortalidade que deve ser encarada
como tal, com profundidade, merecendo atenção adequada, por parte da sociedade,
particularmente do Estado no que concerne à adopção de medidas visando o seu combate.
O aumento do consumo e do número de usuários tem levado a agravos decorrentes da
dependência desta substância, havendo maior procura pelos serviços de Banco de
Urgência. Os cuidados às pessoas com problemas relacionados ao consumo do álcool, no
entanto, ainda estão pautados em modelos tradicionais, punitivos e segregadores que
dificultam o acesso humanizado aos serviços de saúde. Constata-se que a humanização é a
característica fundamental de uma administração eficiente, pois deve estar presente em
todos os cuidados de saúde prestados aos doentes, com a finalidade de garantir o bem-estar
físico, psíquico, social e moral do doente. A humanização enfatiza a prestação de cuidados
nos serviços de saúde, neste sentido considera importante desenvolver um estudo intitulado
humanização assistência de enfermagem no atendimento ao doente etílico, tendo como
objetivo geral conhecer a perceção dos enfermeiros de BUA acerca da humanização do
cuidado prestado ao doente etílico. Para melhor compreender os objetivos do trabalho
optou-se por uma abordagem qualitativa, com um estudo de caráter descritivo e
exploratório utilizando como método de colheita de dados uma entrevista semi-estruturada
com perguntas abertas, feita a 9 enfermeiros que trabalham no serviço. Relativamente aos
dados obtidos, constata-se que os profissionais de enfermagem do Serviço, têm alguma
noção da Humanização dos Cuidados embora não de forma técnica e científica. Os
enfermeiros afirmam ainda que existem dificuldades na implementação deste conceito por
ser um serviço de urgência o tempo é pouco, à falta de recursos materiais, humanos e
físicos para implementação deste cuidado neste serviço. Deste modo, os resultados desta
pesquisa fornecem um contributo enorme, servindo como fonte de informação para o
serviço, de modo a que os profissionais de saúde possam implementar novas metas que
visem a melhorar as condições de saúde do doente, e os próprios profissionais desse
Serviço.
Palavras-chaves: Humanização dos cuidados, doente etílico, cuidados de enfermagem.
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ABSTRACT

The alcoholism is considered to be a problem of public health at the worldwide
level. In Cape Verde it is the 3rd death cause and it is responsible for a high mortality tax
that should be faced as so, deeply, deserving an appropriate attention, on the society part,
particularly of the State in what concerns to the adoption of measures for its combat. The
increase of consumption and the number of users have taken to current injuries of
dependence of this substance, having larger search for the services of Urgency Bank. The
cares to people with problems related to the alcohol consumption, they are still ruled in
traditional models, punitive and stigmatized that hinder the humanized access to the health
services. It is verified that the humanization is the fundamental characteristic of an efficient
administration because it should be present in all the cares of health rendered the patients,
with the purpose of guaranteeing the well-being physical, psychic, social and moral of the
patient. The humanization emphasizes the installment of cares in the health services, in this
sense it considers important to develop a study entitled humanization nursing attendance in
the service of ethyl patient, having as general objective to know the nurses' of BUA
perception concerning the humanization of the care rendered the ethyl patient. For a better
understanding of the objective of the work it was choose a qualitative approach, with a
study of descriptive and exploratory character using as method of crop data, a semistructured interview with opened questions, made to 9 nurses that work in the service.
Relatively to the obtained data, it is verified that the professionals of the nursing Service,
have some notion of the Humanization of the Cares, although, not in a technical and
scientific way. The nurses affirm that, although, difficulties exist in the implementation of
this concept for being an urgency service, the time is not enough, to the lack of material
resources, humans and physical for the implementation of this care in this service. This
way, the results of this research supply a big contribution, serving as a resource of
information for the service, in the way that health professionals can implement new goals
to improve the health conditions of the patient, and the own professionals of this Service.
Key-word: Humanization of cares, sick ethylic and nursing cares.
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(Classificação Internacional de Doenças)
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INTRODUÇÃO

O Presente trabalho de investigação intitulado “Assistência Humanizada dos
Cuidados de Enfermagem no Atendimento ao Doente Etílico” enquadra-se no âmbito do
trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Enfermagem na Universidade do
Mindelo com o intuito de obtenção do grau de Licenciatura em enfermagem. Pretende-se
com este trabalho conhecer a perceção dos enfermeiros do serviço de Banco de Urgência
de Adulto (BUA) acerca da humanização dos cuidados prestados ao doente etílico.
O tema em estudo releva-se muito pertinente pois contribui para aprofundar os
conhecimentos acerca do mesmo mostrando que o enfermeiro tem grande relevância na
humanização dos cuidados, nas instituições de saúde, permitindo esclarecer que o doente
etílico é um ser humano que merece cuidados humanizados no sentido de melhorar a sua
qualidade de vida. Também é pertinente para a instituição uma vez que permite oferecer
directrizes para uma melhoria no atendimento dos cuidados prestados aos doentes etílicos
no serviço de BUA.
Neste contexto o tema escolhido vai de encontro com as experiencias obtidas
durante o ensino clínico no serviço de BUA do HBS, da necessidade de mostrar que o
enfermeiro tem diversos funções além de aplicar injecções e fazer curativos também
participa na humanização dos cuidados direcionado ao doente etílico.
O trabalho será organizado em 4 capítulos bem definidos: Em primeiro lugar
encontrar-se-á a problemática e a justificativa do estudo, onde define-se o tema e delimitase o problema, enuncia-se a pergunta de partida e define-se os objetivos do referido estudo.
No primeiro capítulo apresentar-se-á o enquadramento teórico, que compõem uma
revisão bibliográfica detalhada sobre os conceitos chave deste trabalho nomeadamente
doente etílico, humanização dos cuidados de enfermagem. No segundo capítulo encontrarse-á a metodologia elegida para elaboração do trabalho. No terceiro capítulo a
apresentação e análise dos resultados, discussão dos dados e por fim considerações finais,
sugestões, referências bibliográficas, apêndices e anexos.
Em relação a metodologia utilizada, trata-se de um estudo de caráter descritivo
exploratório inserido numa abordagem qualitativa utilizando como método de coleta de
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dados, uma entrevista estruturada com perguntas abertas, onde participaram 9 enfermeiros
que trabalham no serviço de BUA do HBS.

Problemática e Justificativa

O interesse em estudar este tema surgiu durante o período de ensino clínico no
serviço de BUA do HBS, resultante de preocupações surgidas com a humanização dos
cuidados direcionados aos doentes etílicos. É um tema muito pertinente por isso objetivouse o interesse próprio em saber mais sobre o assunto no sentido de ampliar os
conhecimentos e descrever qual é a perceção dos enfermeiros do serviço de BUA sobre a
humanização dos cuidados direcionado ao doente etílico?
Trata-se de um tema pouco explorado a nível de trabalhos científicos, pois tornase necessário enriquecer os conhecimentos sobre o tema em estudo para que os
enfermeiros possam desenvolver uma visão holística, conciliando a humanização com os
cuidados de enfermagem.
Pois diariamente tem-se notado uma grande necessidade de humanizar os
cuidados e a assistência de enfermagem no atendimento ao doente etílico não foge a regra,
sentindo-se aí a necessidade de tornar esse cuidado mais humanizado e perceptível por
parte do etílico e por todos os outros envolvidos no mesmo processo.
Ribeiro (1995, p.30) diz-nos “(…) as enfermeiras como ninguém trabalham com
os doentes na sua totalidade, estão autorizadas a tocar-lhes, a partilhar suas experiencias de
saúde e doença, e a manter com eles um contato cuja intensidade e duração dificilmente
são experienciados por outros técnicos”.
Acredita-se que “profissionais que trabalham com o ser humano devem tratar o
outro como humano, isto é, com igualdade, aproximação, tentando fazer o melhor,
respeitá-lo e acompanhá-lo” (Mota et al, 2006, p.2).
Na perspetiva de Lousada Stand e Calabrez (2001, p.3):
“humanizar é uma ação solidária que promove o cuidar, colocando o serviço em
função de gente com a intenção de garantir um atendimento de qualidade
superior. Consequentemente, o “cuidar humanizado” amplia a concepção de
qualidade porque o cuidador se apresenta como alguém dinâmico, disposto a
Humanização de assistência dos cuidados de Enfermagem no Atendimento ao Doente Etílico
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acolher e a prestar assistência com sensibilidade, com solidariedade, com ética e
competência profissional”.

Logo, durante os ensinos clínicos pode-se observar que há alguma necessidade
por parte dos profissionais e pela instituição em desenvolver estas práticas que envolve o
cuidado humanizado, principalmente no que toca o envolvimento com o usuário de álcool.
A forma como é abordado o doente etílico aquando da sua agressividade, recusa do
tratamento ou mesmo contenção do mesmo dá-se a entender da necessidade da
implementação de cuidados humanizados.
Giacon e Galera afirmam (2006, p.286) que “as contenções não são nunca
utilizadas como punição ou por conveniência da equipe”. Nota-se também a necessidade
da comunicação terapêutica para ajudar na compreensão dos casos que mostra ser difícil de
resolver mesmo quando alega que faz-se a contenção quando o doente esta agressivo e para
facilitar o tratamento.
Seguindo esta lógica, Bucher (1992, p.18) enfatiza que:
“o atendimento aos usuários de álcool é provavelmente aquele que gera maior
mobilização por parte do profissional, independente da categoria profissional.
Sobretudo, quando consideramos que o atendimento dessa situação é
influenciado pela ambiguidade de valores, concepções e representações sociais
predominantemente estigmatizadas do senso comum, que consideram tal questão
um problema moral relacionado a instabilidade emocional e falta de força de
vontade dos usuários. Contudo, a visão deficitária auxilia na compreensão do
caso e não oferecem instrumentos terapêuticos alternativos às medidas
repressivas”.

Muita das vezes o profissional de saúde tem uma visão errada acerca do doente
etílico, definindo assim, conceitos que não ajudam no cuidar do mesmo, dificultando deste
modo os cuidados humanizados.
Nesta ótica Griffiths e Pearson (1988, p.84) enfatizam que:
“o preconceito social, a atitude negativa e perceção estereotipada para com os
usuários de álcool, são amplamente difundidas entre os profissionais de saúde,
podendo levar a diminuição dos cuidados mínimos atribuídos a este grupo de
doentes”.

Podendo dizer que, o estigma social para com o doente etílico deve ser evitada
principalmente entre os profissionais de saúde por dificultar os cuidados e por não
favorecer a humanização. Assim é relevante mostrar que humanizar os cuidados, é uma
intervenção de enfermagem e quando praticada contribui significativamente para melhorar
os cuidados prestados.
Humanização de assistência dos cuidados de Enfermagem no Atendimento ao Doente Etílico
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Deste modo enfrentar os problemas ligados ao álcool não é fácil, por isso todos
os profissionais de saúde devem encarar esta problemática mesmo com determinação visto
que é um problema de saúde publica que esta a afectar o nosso país e o mundo inteiro.
Publicado recentemente no dia 12/05/2014 pela Organização Mundial de Saúde,
o “Relatório global sobre o álcool e a saúde 2014” disponibiliza perfis dos 194 países
membros da organização, nomeadamente sobre o consumo de álcool e os seus impactos
na saúde. O documento veio confirmar a gravidade deste fenómeno e o seu impacto em
termos de saúde pública e de própria segurança dos cidadãos.
Um dado preocupante foi revelado pelo relatório, de que quase ¼ do álcool puro
consumido no mundo é ilegal, e portanto, não regulamentado, em alguns países, chega a
50% (Sudoeste da Ásia e Região do Mediterrâneo, por exemplo). No Brasil, cerca de
1,5L do consumo per capita de álcool puro é produzido ilegalmente (aproxi. 17% do
consume total).
As bebidas destiladas correspondem ao tipo de bebida mais consumido no
mundo (50%), seguido da cerveja (35%), já as bebidas do tipo vinho correspondem a 8%.
Na Região das Américas a cerveja é o tipo mais consumido (55%), seguido dos
destilados (32,6%) e do vinho (11.7%).
Segundo os dados disponíveis referentes a 2010 no relatório, os cabo-verdianos
consumiram uma média de 6,9 litros de álcool puro por ano, ligeiramente mais do que em
2003-05 (6,5), número que sobe para 17,9 litros quando se excluem os 61,4% de
abstémios do país, com a mais alta percentagem de mortes associadas ao álcool entre os
lusófonos africanos (3,6%), Cabo Verde tem também uma frequência superior à média
africana de perturbações ligadas ao consumo de álcool (5,1%).
A OMS estima que 3,2% de todas as mortes em Angola possam ser atribuídas ao
álcool – a média africana é de 3,3%.Com um consumo per capita de 7,1 litros de álcool
puro por ano, São Tomé e Príncipe é o segundo país africano de língua portuguesa com
maior média, embora a taxa tenha vindo a diminuir, de 8,7 em 2003-05.
São Tomé e Príncipe, assim como Cabo Verde, são os países com maior
prevalência de perturbações do consumo de álcool entre os lusófonos africanos, com uma
média de 5,1%.Moçambique e a Guiné-Bissau têm ambos consumos percapita inferiores
à média africana, com valores de 2,3 e 4,0 litros de álcool puro por ano, respetivamente.
Humanização de assistência dos cuidados de Enfermagem no Atendimento ao Doente Etílico
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De entre os restantes países de língua portuguesa, Portugal é o que tem maior
consumo de álcool per capita – 12,9 litros anuais na população em geral e 22,6 entre os
que bebem.Estes valores estão acima da média da Europa, que é a região com o consumo
per capita mais elevado (10,9 litros de álcool puro anuais). O vinho é o álcool mais
consumido em Portugal e em São Tomé e Príncipe, enquanto a cerveja é a bebida
alcoólica mais consumida em Angola, Moçambique, Cabo Verde e Brasil.
Segue-se o Brasil, que tem um consumo médio de 8,7 litros de álcool puro por
ano entre a população em geral (acima da média regional de 8,4), e de 15,1 litros quando
se retiram os 42,3% de abstémios.No total, 6,4% das mortes registadas no Brasil podem
ser atribuídas ao álcool e o país tem 5,6% de prevalência de perturbações do consumo.
O uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a
morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo, e parece estar relacionado a
3,3 milhões de mortes a cada ano. Desta forma, quase 6% de todas as mortes em todo o
mundo são atribuídas total ou parcialmente ao álcool. No gráfico abaixo, é possível
verificar as principais doenças e prejuízos associados ao álcool em diferentes níveis:
Consequências do uso do álcool.
Gráfico 1. Percentagem do nº de doenças e prejuízos total ou parcialmente
decorrentes do uso do álcool, fornecidos pela OMS no relatório global de álcool e saúde
2014.

Em Cabo Verde, os inquéritos sobre o uso de substância psicoativa aponta que o
álcool é a droga lícita mais consumida na camada juvenil, ou seja 11,5 porcento da
população, que inicia o consume antes dos 15 anos.
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Dados do relatório dos últimos estudos oficiais, de 2011, 63,5% da população é
afetada pelo consumo abusivo do álcool. A situação mais grave regista-se na ilha de São
Vicente, onde 84,5% da população local assumiu já ter consumido álcool de forma
abusiva, seguida pelas de São Nicolau, Santo Antão, Maio e Sal. Mais grave ainda, é o
fato de, a nível nacional, mais de 64% da população entre os 15 e os 34 anos já ter
abusado de bebidas alcoólicas, percentagem que baixa para 37% naqueles que tiveram o
primeiro contato com o álcool, na maior parte dos casos abusivamente, entre os 7 e os 17
anos.
Os dados estatísticos do Ministério de Saúde de Cabo Verde (2007, p.39)
mostram que “o alcoolismo é a 3ª causa de morte, motivo para qual deve-se encarar esta
problemática com seriedade”.
Segundo a OMS “são considerado consumo sem risco até 30 gr de álcool para o
homem e 20 gr para a mulher no entanto é cada vez mais claro que quanto menos melhor”.
De acordo com os resultados do Inquérito Nacional sobre a Prevalência do
Consumo de Substâncias Psicoactivas, na população geral em Cabo Verde, em 2012
apresentado em Maio de 2013 “o álcool é a substância mais consumida na população geral,
para qualquer medida de uso. Em 2012, a população inquirida de 15 a 64 anos de idade que
declarou ter bebido álcool, ao longo da vida, foi de 63.5%”.Quanto ao consumo de
substâncias lícitas por sexo, verifica-se que o sexo masculino revela um consumo superior
com 81.3%, contra 50% do sexo feminino. (aput, Mentina, 2014, p.41)
Neste sentido, formulou-se a seguinte pergunta de partida: Qual é a perceção dos
enfermeiros do serviço de BUA sobre a humanização dos cuidados direcionados ao doente
etílico? Para dar resposta a pergunta de partida ouve a necessidade de delinear o seguinte
objetivo geral.
Objetivo geral:
Conhecer a perceção dos enfermeiros do serviço de BUA acerca da humanização
dos cuidados prestados ao doente etílico.
Objetivos específicos:
Compreender o processo da humanização na assistência dos cuidados de
enfermagem;
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16

Saber a opinião dos profissionais de enfermagem no sector sobre a temática em
estudo;
Identificar as dificuldades na prestação dos cuidados humanizados de enfermagem
no atendimento ao etilico no serviço de BUA .
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CAPITULO I-ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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Tendo em conta os objetivos do trabalho, procura-se fazer uma pesquisa geral da
bibliografia disponível, que debruça sobre o tema, de modo a esclarecer e fundamentar os
principais conceitos teóricos que amparam o presente trabalho de investigação
nomeadamente, humanização, doente etílico e cuidados de enfermagem.
De acordo com Fortin (2009, p.49):
(…) “a fase conceptual é a fase que consiste em definir os elementos de um
problema. Do decurso desta fase, o investigador elabora conceitos, formula
ideias e recolhe a documentação sobre um tema preciso, com vista a chegar a
uma concepção clara do problema. (…) a fase conceptual reveste-se de uma
grande importância, porque dá a investigação uma orientação e um objetivo”.

Este capítulo será dividido em 3 títulos importantes que neste caso é, Enfermagem
e o Cuidar, Humanização dos cuidados e por fim álcool e o alcoolismo, que encontra-se no
texto com as suas respetivos subtítulos e enumeradas.
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1. Enfermagem e o Cuidar
Pretende-se demostrar neste ponte como a enfermagem evoluiu para chegar aos
cuidados holísticos e humanizados apontando que desde os primórdios, eram as mulheres
sem quaisquer conhecimentos científicos, que praticavam a enfermagem através de atos de
caridades dedicando totalmente as suas vidas a cuidar dos sofredores através das suas
experiencias.
Segundo Berman et al. (2005, p.8):
“antes dos meados do século XIX a enfermagem carecia de organização,
educação, e consideração social. Perante a sociedade as mulheres não poderiam
desempenhar um papel importante no contexto social, estudar e seguir uma
carreira, que ela tinha que ficar em casa para servir de esposa e mãe. Durante
este período a formação para as enfermeiras era difícil, sofriam discriminação
por parte de algumas pessoas na sociedade”.

Ao longo dos anos, com desenvolvimento do conhecimento em enfermagem,
graças ao aparecimento de teorias, foi possível caminhar para uma nova dimensão: a
enfermagem como ciência. E pode-se dizer que os primeiros passos foram iniciados com a
Florence Nightingale, que entrou na história da humanidade como dama da lanterna e a
enfermagem sofreu várias transformações que contribuiu para que a enfermagem fosse
uma profissão respeitada e autónoma.
E no pensamento de Florence Nightingale:
[…] As enfermeiras necessitam de educação formal, tanto na dimensão teórica
como prática, devendo ser preparadas para tratar doentes e não as doenças, é o
que distingue-se a prática de enfermagem da médica, deviam interferir num
ambiente que rodeia o doente de forma a promover a sua recuperação e cura
(Oliveiras, 2009, p.29).

É de realçar que Cabo Verde teve a sua história de enfermagem que iniciou no
ano de 1985 com algumas dificuldades, passando por muitas transformações até chegar na
enfermagem moderna que é basicamente falar de Florence Nightingale.
Ela sonhou com uma enfermagem que colocasse o doente, ou seja a pessoa que
sofre no centro das atenções. Assim pretendia que o enfermeiro olhasse o doente como um
todo e não apenas como soma das partes, de fato o ser humano deve ser valorizado como
um ser único e individual e acima de tudo auto responsável pela sua saúde.
Actualmente e com a evolução destes conceitos o doente é tratado de forma
holística, isto é prestados os cuidados em todas as dimensões respeitando os seus direitos
contribuindo deste modo para uma enfermagem de qualidade e humanizado.
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Segundo Doengers e Moorhouse (2010, p. 2):
“no mundo moderno da enfermagem, as respostas humanas, são definidas como
experiencias das pessoas com a saúde, doença e preocupação para os
enfermeiros. Assim o papel da enfermagem inclui a promoção da saúde, bem
como actividades que contribuem para a recuperação da doença ou ajustamento
da mesma”.

A enfermagem moderna agiu a partir da margem do modelo dominante de cura.
No mundo moderno da enfermagem, “conceitos invisíveis tais como, cuidar, confortar,
compaixão, cuidados físicos, apoiar, relacionamentos, energia feminina curativa” já reside
sem nome na lacuna entre os termos “medicina “e “ enfermagem” (Watson, 2002 p. 20).
Numa abordagem mais recente Watson (2002, p. 29) caracterizam a enfermagem
como:
“uma ciência humana com pessoas que tem experiencias na saúde /doença que
são mediadas pelas transações de cuidados profissionais, pessoais, estéticos e
éticos onde o objetivo é auxiliar o individuo a atingir um elevado grau de
autonomia dentro de si de modo a promover a saúde, prevenir a doença, cuidar
do doente e restaurar a sua saúde”.

Ainda reforça que é importante referir as características da natureza da
enfermagem que para ele são:
1. Uma visão do homem como pessoa de valor para ser apreciada, respeitada,
compreendida e assistida, no geral uma visão filosófica de uma pessoa com um eu
funcional e integrado. O homem é mais do que a soma das suas partes.
2. Um enfoque nas relações humanas, transações entre as pessoas, o seu ambiente
como isso afecta a saúde e o curar num sentido amplo.
3. Uma abordagem à transação do cuidar do homem pelo homem entre o enfermeiro e
a pessoa e como isso afecta a saúde e a cura.
4. Um enfoque no processo não – médico do cuidar e no cuidar pelo enfermeiro de
pessoas com vários experiencia na saúde doença.
5. Um interesso na saúde pela saúde, a promoção da saúde e bem-estar.
6. Uma posição de que a profissão de enfermagem é distinta de mas complementar ao
conhecimento médico.
A enfermagem é uma profissão que centra os objetivos no cuidado ou seja, a
essência da enfermagem é o cuidar do homem, o homem é um ser dinâmico e complexo
que encontra exposto a outros fatores inerentes a ele, o que pode dificultar ainda mais o
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trabalho do enfermeiro, o profissional de enfermagem tem de adaptar e entender para
depois agir no contexto individual e colectivo.
Para Fiestas (1999, p. 61), “o Cuidar é actualmente aceite e ratificado (...) como a
essência ou como o núcleo da Enfermagem”. De acordo com Roach (citado por Fiestas,
1999) “o nascimento da Enfermagem deu-se pelo Cuidar, organizou-se para Cuidar e
profissionalizou-se através do Cuidar”.
Por outro lado, de acordo com o Regulamento do Exercício Profissional do
Enfermeiro (capitulo II, artigo 4°,1996):
“enfermagem é a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar
cuidados de Enfermagem ao ser humano, com ou sem doença, ao longo do ciclo
vital, e aos grupos sociais em que está integrado, de forma que mantenham,
melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade
funcional tão rapidamente quanto possível”.

O profissional de enfermagem é a pessoa da área da saúde, que encontra-se mais
próximo das pessoas tanto no contexto individual como também colectivo, com uma
responsabilidade

comunitária

extremamente

determinante,

através

da

educação

proporcionando assim uma melhor qualidade de vida as pessoas.
Perspetivando Rodrigues (2003, p.97) quando diz que “a enfermagem vê as suas
novas abordagens centrada na pessoa e no que o rodeia, vê a pessoa como um ser biopisco-social, cultural e espiritual e visa através dos cuidados que presta sobretudo o bemestar do doente”

1.1. O Cuidar e a Abordagem Holística
O doente etílico é um ser humano que merece cuidado de igual para igual de
modo que possa restaurar e continuar a vida. Na ausência destes cuidados o doente
exterioriza cada vez mais até a sua morte.
Assim tudo o que existe e vive precisa de cuidados para continuar a viver: uma
planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta terra. Cuidar é mais que “um ato, é
uma atitude, portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo.
Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento
afectivo com o outro” (Boff, 1999, p.33).
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E para isso é necessário que os profissionais prestam cuidados de enfermagem de
uma forma holística isto é não tratar só a doença mas sim ver o doente como um todo
promovendo assim o bem-estar uma vez que encontra-se inserido numa perspetiva biopsico-socio-cultural.
Carvalho (2002, p.254) acrescenta que cuidados de enfermagem:
“baseiam-se numa visão holística do ser humano, ou seja baseia-se na visão
permanente com o outro, essa ralação com o outro passa pelo toque,
comunicação e cuidado físico. Estes aspectos são fundamentais para a relação
enfermeiro doente pois com estes pequenos gestos consega-se criar uma relação
muito próximo, são gestos muitos simples que tem muito significados devido ao
fato de mostrar um lado positivo as pessoas que não estava bem naquele
momento”.

Desta forma, contrariamente ao que se acredita hoje em dia, não é em torno da
doença que se desenvolvem as práticas do cuidar mas à volta de tudo o que permite a
recuperação do dente.
O ato de cuidar desvela o existencial, de onde derivam sentimentos atitudes e
ações, como vontades, desejos, inclinações e impulsos ou seja o homem perante o mundo,
os outros, e a si mesmo.
Seguindo a perspetiva antropológica de Collière (1999, p.235) cuidar é:
“um ato individual que prestamos a nós próprios desde que adquirimos
autonomia mas é, igualmente, um ato de reciprocidade que somos levados a
prestar a toda a pessoa que, temporária ou definitivamente, tem necessidade de
ajuda para assumir as suas necessidades vitais […]”

Objectiva-se que este cuidado direcciona-se o todos os seres humanos por possuir
dessas necessidades e porque precisa ser cuidado com respeito, amor, carinho e sem
descriminação respeitando sempre os seus direitos.
Para Hesbeen (2001, p.43) cuidar é:
“(…) a reunião de diversos fatores, o acolhimento, o ouvir, a disponibilidade e a
criatividade dos prestadores de cuidados, associados aos seus conhecimentos de
natureza científica e às competências técnicas, revelam-se nesses casos
componentes essenciais a um cuidar de qualidade”.

Por poucas palavras podemos dizer que, cuidar é a essência de enfermagem onde
o enfermeiro ganha um certo domínio e autonomia nas actividades desenvolvidas perante o
doente de modo que o mesmo possa atingir a plena satisfação.
Ainda Henderson (1988, p.22) acrescenta que:
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“a função peculiar do enfermeiro é dar assistência ao individuo doente ou sadio
no desempenho das suas actividades que contribuem para manter a saúde ou para
recupera-la (ou ter uma morte serena) - actividades que ele desempenharia só, se
tivesse a força, vontade ou conhecimento necessários e faze-lo de modo que o
ajude a ganhar sua independência o mais rápido possível”.

O profissional de saúde deve estar preparado para dar resposta as situações
extremas que acontece no dia-a-dia da profissão principalmente quando se trata de casos
relacionado com a morte, criando assim novos desafios para esse profissional abrangendo
não só aqueles que estão ligados directamente aos determinantes corporais mas sim no
agrado completo dessas mesmas necessidades.

2.Humanização dos Cuidados
2.1 . A humanização
Humanizar os cuidados é cuidar do ser humano como pessoa com gentileza
respeito e dignidade para que possamos ter o mesmo.
A humanização é referida como a ação ou efeito de humanizar. E humanizar é
caracterizado como o ato de “tornar humano, tornar sociável e tornar-se mais compassivo”
(Clayton, 2000, p.65).
Para compreendermos o significado de humanização, devemos estar sempre
atentos, procurando observar o meio em que vivemos. Esta iniciativa deve partir de cada
um de nós profissionais da área da saúde, colocando-nos sempre no lugar do nosso
semelhante, fazendo assim a diferença na assistência prestada, sistematizada e
individualizada.
Conforme Rios (2003, p.6)
“a humanização é um processo de transformação da cultura institucional que
reconhece e valoriza os aspectos subjectivos, históricos e socioculturais de
usuários e profissionais, assim como os funcionamentos institucionais
importantes para a compreensão dos problemas e elaboração de ações que
promovam boas condições de trabalho e qualidade no atendimento”.

Barmejo (2008, p.46) alega que “humanizar na nossa realidade, contribui
sobretudo para melhorar a qualidade das nossas vidas na busca da felicidade no cuidado do
dia-a-dia, e no cuidado dos outros quando estes necessitam de nós”
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Oliveira (2001, p.104) acrescenta que:
“humanizar, caracteriza-se em colocar a cabeça e o coração na tarefa a ser
desenvolvido, entregar-se de maneira sincera e leal ao outro e saber ouvir com
ciência e paciência as palavras e os silêncios. O relacionamento e o contato
direto fazem crescer, e é neste momento de troca, que humanizo, porque assim
posso-me reconhecer e me identificar como gente, como ser humano”.

Ainda Vila e Rossi (2002, p.17) mencionam que “o ambiente físico, os recursos
materiais e tecnológicos não são mais significativos do que a essência humana. Esta sim irá
conduzir o pensamento e as ações da equipe, tornando-o capaz de criticar e construir uma
realidade mais humana”.
È de realçar que o ambiente físico, os recursos matérias e tecnológicos, juntos
complementam a humanização dos cuidados mas também a sua carência não pode
interferir na condição humana uma vez que é possível humanizar sem algumas delas e o
mais importante é o ser humano. O enfermeiro tem que ter conhecimento nesta área para
que ele possa interferir nos cuidados com o mínimo das condições disponível.

2.2.Humanização no Atendimento do Doente Etílico
Quando se fala em humanizar o trabalho de enfermagem, no atendimento ao
doente etílico implica em oferecer assistência ao ser humano quanto doente, levando em
conta sempre sua cultura, seus valores e suas necessidades.
Assim atuar de forma humanizada em serviços de urgência e emergência nos
hospitais é um desafio ao enfermeiro e sua equipe. Nesse contexto, “espera-se estar
oferecendo segurança, atendimento rápido e eficaz, além de um efectivo apoio emocional
ao doente e a sua família, aliados a uma atitude orientada para o aproveitamento dos
recursos tecnológicos existentes” (Salomé et al, 2009, p.10).
Segundo o mesmo autor, a unidade de emergência (UE) é apropriada para o
atendimento a doentes com afecções agudas específicas, onde existe um trabalho de equipa
especializado. Este presta assistência ao enfermo hemodinamicamente grave que muitas
vezes chega neste sector inconsciente, acompanhado pelos familiares ou pelos bombeiros.
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Este cuidado deve ser realizado por meio de um relacionamento interpessoal, cujo
instrumento se dá por via da comunicação verbal ou não verbal e o toque, contribuindo
para amenizar a ansiedade e o medo do desconhecido desses enfermos.
Quando o doente etílico chega no serviço de banco de urgência inconsciente,
necessita de ajuda e cuidados generalizados. Quando sozinhos a comunicação nem sempre
é colocado em dias, porque na maioria das vezes não estão em condições, e mesmo assim o
cuidado não deixa de ser humanizado, uma vez que estamos a relacionar com um ser
humano que por alguma circunstância qualquer não está bem.
As intoxicações, sejam elas lícitas ou ilícitas, são frequentes nos Bancos de
Urgências alguns dos casos são de baixo risco e o doente deve ser apenas observado.
Porém, quando não avaliado adequadamente, o doente pode evoluir para uma complicação,
em diversos sistemas e até mesmo correr o risco de vida. Assistir essas pessoas nas
Urgências e emergências requer da equipe socorrista conhecimento clínico e psiquiátrico
além de empatia e acolhimento.
Para (Diniz et al, 1982, p.23):
“o enfermeiro pode descobrir que a empatia é seu instrumento mais valioso ao
comunicar-se com seus doentes. Pode alcançá-la concentrando-se em si mesmo e
estudando suas próprias experiências. O enfermeiro que quer aumentar a empatia
deve estudar também às reações que provoca em outras pessoas. O sistema
consiste em estudar-se a si mesmo no laboratório do próprio ser, estudar as
reações daqueles com quem se comunica e reunir estes dados numa nova síntese.
Este método é parte integral da relação enfermeiro-doente”.

È sempre importante colocar no lugar do outro independentemente da
enfermidade que este apresenta e nunca esquecer que a empatia ajuda-nos a proporcionar
bons cuidados fora e dentro do hospital. As vezes por ser um etílico, o profissional tem
uma certa apatia, acham que é difícil intervir e lidar com o doente.
Ainda é de realçar que nada é difícil quando queremos, a sempre uma solução,
uma delas é estabilizar o doente e quando estiver consciente tentar e nunca desistir de
cuidar por ser isso a meta do profissional de saúde.
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Para isso “o profissional deve desenvolver a capacidade de ouvir o doente com o
coração, o olhar, a expressão e a mente, o que pode contribuir para a preservação da saúde
do bem-estar pessoal e social” (Oliveira, 2001, p.6). Isto é parte integrante da humanização
dos cuidados de enfermagem.
A aplicação prática deste conceito humanização dos cuidados defronta-se com
uma gama de obstáculos nas unidades de urgência e emergência. A equipe
multiprofissional que atende aos doentes devem possuir de alto padrão de conhecimentos
técnico-científicos para que possa defrontar com estes obstáculos, o que muitas vezes
culmina em uma visão fragmentada do indivíduo durante o atendimento inicial.
O atendimento prestado ao doente etílico poderia ser muito melhor se colaborasse,
mas por estar sobre o efeito do álcool isto não acontece, por isso não é fácil fazer o
tratamento, uns recusam embora não tem condições de apoderar-se de qualquer decisão. A
equipa que estiver de serviço, tem o dever de ajuda-lo a reestabelecer-se.
É nesta ótica que Gil-Merlos (1985, p.77) argumenta que:
“o enfermeiro é um profissional capacitado a atuar com esse doente, tendo em
vista que tem a vantagem de poder assistir o doente de forma mais ampla e em
várias situações acompanhando, aconselhando e ajudando o doente a atingir a
estabilidade, além disso, é o profissional que se encontra em uma das posições
mais privilegiadas para entender os sentimentos dos doentes, segundo diferenças
sócias culturais e individuais”.

Esses doentes, por sua vez, encontram-se tensos e temerosos perante o
desconhecido e sentem-se fragilizados, reagindo muitas vezes com agressividade. “A
passagem repentina e inesperada de um estado de saúde plena à proximidade com a morte
pode afectar o equilíbrio emocional dos doentes e seus familiares os quais, por vezes, se
expressam por agressões físicas e verbais, evidenciando revolta contra as carências das
políticas públicas e deparando no profissional de saúde o seu representante e o
responsável” (Dal Lautert, 2005, p.232).
Nem sempre o enfermeiro é responsável por alguns atos que acontece no hospital
como por exemplo quando esperam muito tempo para serem atendidos nas urgências ou
quando espera por um diagnóstico certo etç. As condições físicas, matérias e humanas da
instituição são a mínimas e é sem dúvida que isto cria um certo constrangimento no
exercer das funções do profissional.
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Portanto para Casate (2005, p.25) é fundamental “a participação do profissional
como sujeito que, sendo também humano, pode ser capaz de atitudes humanas e
“desumanas” construídas nas relações com o outro no quotidiano”.
Assim, o atendimento humanizado, principalmente nos sectores de urgência e
emergência, é um ato a ser seguido, mas que requer certo tempo de adaptação. Trata-se de
treinamento dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que possuem muitos anos
de serviço centrada somente no cuidar, deixando de lado a função de assistir integralmente
o doente e seus familiares.
Desta forma Gallo e Mello (2009, p.11) enfatiza que “é viável que se implante um
processo de atendimento humanizado nessas unidades, principalmente pela melhoria vista
em longo prazo, tanto nas relações interpessoais entre profissionais como na melhoria da
qualidade da assistência ao doente e também aos seus entes envolvidos neste processo”.

2.3.Intervenção do Enfermeiro para Promover a Humanização dos Cuidados

O enfermeiro é um ser humano que cuida de um outro ser e por isso é um agente
integrante na humanização com todas as suas dimensões, potencialidades, restrições,
alegrias e frustrações é aberto para o futuro, para a vida, e nela se engaja pelo compromisso
assumido com a enfermagem.
Consoante Horta (2005, p.3) “este compromisso levou-o a receber conhecimentos,
habilidades e formação de enfermeiro, sancionados pela sociedade que lhe outorgou o
direito de cuidar de gente, de outros seres humanos”. Em outras palavras: o Ser-Enfermeiro
é gente que cuida de gente.
Partindo da convicção de que a pessoa humana tem um valor incomensurável e de
que a vida humana é inviolável, surgem um conjunto de normas que constituem o código
ético e deontológico. Esta representa o mais sólido alicerce da qualidade relacional da
prestação de cuidados pelos profissionais de saúde.
Os padrões éticos profissionais assentam num conceito moral básico que é a
preocupação com o bem-estar de outros seres Humanos. Não basta “a qualidade científica
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ou a técnica, (...) pelo que se exige uma qualidade humana e humanizadora. E quase não
seria preciso lembrar que o respeito por si, enquanto pessoa, é condição fundamental para
respeitar o outro” (Ordem dos enfermeiros, 2003, p.19).
É necessário que a humanização seja implantada em todo e qualquer tipo de
instituição que prestam serviços de enfermagem uma vez que actua como método de
suavizar a dor e o sofrimento dos doentes que encontram vulneráveis, e susceptíveis a
piorar o diagnóstico clínico, criando condições materiais, físicas e psíquicas para cuidar do
doente, família, comunidade, proporcionando-lhes segurança e confiança de modo a
reduzir o tempo de internamento e melhorar assim o prognóstico.
Nesta linha de pensamento Germano (2003, p.107) afirma que “o enfermeiro
humanizado é aquele que presta cuidados de forma a incorporar confiança, segurança e
respeito nas relações profissionais e terapêuticas, com capacidade de colocar no lugar do
outro”.
E ainda o mesmo autor afirma que “ o enfermeiro sendo responsável pela
humanização de cuidados de enfermagem, assuma o dever de dar quando presta cuidados,
atenção a pessoa com uma totalidade única inserida na família ou na comunidade”
Ballone acrescenta que (2008, p.345) o enfermeiro deve desenvolver as seguintes
características no processo de humanização de cuidados em enfermagem:
1. Aprimorar o conhecimento técnico científico;
2. Aliviar sempre que possível a dor e atender as queixas físicas e emocionais do
doente;
3. Oferecer informações sobre a patologia e o modo de tratamento;
4. Respeitar o modo e a qualidade de vida do doente;
5. Respeitar a privacidade.
Penso que todo e qualquer enfermeiro deve ter sempre em atenção a estas
características, mas também é necessário coloca-los na prática e para isso, a necessidade do
profissional estar em constante actualização com os conhecimentos em enfermagem. Nesta
perspetiva objectiva-se que há necessidade de formação e mais conhecimentos técnicos e
científicos nesta área, de modo que possam satisfazer estas e outras necessidades do
doente.
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Assim, Vieira et al (2006, p.286) enfatizam que:
“a humanização é um processo amplo, demorada e complexo, ao qual se
oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre
despertam insegurança e resistência por parte dos profissionais de saúde e da
instituição em si”.

Portanto, do nosso ponto de vista, o ato de humanizar não depende apenas do
enfermeiro em si, mas também de uma série de implicações, tais como o tipo da estrutura
hospitalar, as crenças, religiões e demais aspectos pessoais do doente a ser estudado.
Para ajustar esta ideia Rafael (1994, p.23) diz que “a maior parte das vezes, os
profissionais são em número insuficiente nos locais de trabalho”. Reforça-se esta
afirmação através das palavras de Neves (2005, p.26) quando diz que “o deficiente ratio de
enfermeiros existente nalgumas situações é um dos fatores condicionantes para a
humanização dos cuidados de excelência”.
Coutinho (2006, p.20) reforça que “o espaço físico é também considerado um
condicionante para a humanização dos cuidados de enfermagem”. Este mostra ainda “a
importância das condições físicas, organizacionais e estruturais para permitir uma
prestação de cuidados de excelência, sendo também indispensável as condições de conforto
de higiene de segurança e bem como um ambiente que garante segurança”.
(…) Estes sim constituem como “cartão de visitas para entrada a esses serviços e
na ausência destes e outros como o sentir o ambiente confortável, arejadas, limpas,
despoluídas e seguras não é possível pensar-se em acolhimento humano” (Rafael,1994,
p.30).
Para Coutinho (2005, p. 40) é importante:
“reconhecer que a atualização e competência técnico-profissional são sem dúvida
importantes mas insuficiente. É necessário um verdadeiro ambiente humano e
humanizante que passa pela capacidade de estabelecer relações com os colegas,
com os profissionais de saúde e com o doente/família”.

O enfermeiro tem que sentir essa responsabilidade perante si mesmo e a sua
profissão. È importante escutar o doente, tentar compartilhar experiencia, aliviar as
angústias e nunca esquecer que a comunicação terapêutica ajuda no alívio da dor, contribui
para a recuperação do doente.
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Por isso Neves (2005, p.14) afirma que “não se pode pensar em prestar cuidados
humanizados sem investir com seriedade na sua própria humanização”. E como ressalta
Cabral (2001, p. 17) “ Humanização gere Humanização”.
Os enfermeiros prestam serviços, habilidades e um relacionamento que auxiliam
os doentes a promover ou restaurar sua condição de saúde a lutar contra os problemas que
estejam além de suas capacidades ou para ter uma morte com dignidade.
Segundo Timby (2007, p.17) “um relacionamento é a associação entre duas ou
mais pessoas, ocorre durante o período em que são oferecidos serviços de enfermagem,
estabelecendo-se assim, uma relação entre o enfermeiro e o doente”. Para ele o
relacionamento enfermeiro – doente requer que o enfermeiro atenda as necessidades do
doente como por exemplo:
1. Segurança, ambiente de cuidado afectivo;
2. Promoção e manutenção da saúde;
3. Integridade psicossocial.
Assim podemos dizer que a humanização dos cuidados de enfermagem passa
principalmente pela relação que o enfermeiro tem com o doente e para isso deve ter sempre
em conta muitos valores e nesta perspetiva a carta dos direitos e deveres do doente.

3.Álcool e o Alcoolismo
O álcool é uma droga psicoactiva de comercialização lícita na maioria dos países
é consumida por diversos grupos culturais. Seu consumo está relacionado à celebração, ao
divertimento e aos eventos sociais.
Em Cabo Verde, à semelhança de muitos países, o consumo do álcool está
incutido de muitos significados. É utilizado como remédio, às vezes como elemento de
socialização e outras vezes é utilizado pelos jovens como fator de desinibição.
Comummente as bebidas alcoólicas são utilizadas para “superar inibições e para
reduzir as tensões que a vida quotidiana impõe às pessoas. Por se tratar de uma droga lícita,
os grupos sociais geralmente são tolerantes ao consumo do álcool, muitas vezes até
incentivando esse consumo” (Brasil, 2004, s/p).
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Pois o álcool, dependendo da dose e da frequência não traz qualquer tipo de
problema, em pequenas quantidades o álcool provoca bem-estar, porém em quantidades
maiores levam a depressão do sistema nervoso central.
A produção e o consumo do álcool, são práticas muito antigas. A história da
humanidade mostra-nos que o homem desde sempre mostrou alguma apetência pela bebida
alcoólica devido ao seu efeito euforizante. Mesmo “homem de Deus”, como Noé, não
escapou as intempéries da bebida alcoólica. Segundo o livro de Génese, Cap. 9, versículo
(20 a 24), do antigo testamento, “Noé, que era agricultor, começou a lavrar a terra e
plantou a primeira vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e despiu-se dentro da sua
tenda.”
É lógico que “quando o homem consome bebidas em quantidades superiores às
que o seu organismo pode tolerar adoece, torna-se alcoólico e a sua doença chama-se
alcoolismo” (Mello, 2013 p.8).
A definição de alcoolismo pela Organização Mundial Saúde (1994, p.10) indica
“uma doença de natureza complexa, na qual o álcool atua como fator determinante sobre
causas psicossomáticas, preexistentes no indivíduo e cujo tratamento é preciso recorrer a
processos profiláticos e terapêuticos de grande amplitude”.
Segundo o Ministério de Saúde, (1994 p.13):
“os alcoólatras são bebedores excessivos, cuja dependência do álcool chega a
ponto de acarretar-lhes perturbações mentais evidentes, manifestações que
afectam a saúde física e mental, suas reações individuais, seu comportamento
socioeconómico ou pró-danos de perturbações do género que por isso,
necessitam de tratamento”.

Neste sentido o alcoolismo é uma doença causada pelo uso excessivo de bebidas
alcoólicas, doença que faz sofrer não só o individuo física e mentalmente, mas também a
sua família, os com quem trabalha e ainda as pessoas com quem vive.
Para Mello (2013, p.9) este divide em duas formas:
“alcoolismo agudo ou embriaguez e alcoolismo crónico o verdadeira doença
alcoólica. O alcoolismo agudo é caracterizado pela ingestão ocasional de bebidas
alcoólicas, em excesso, num ou noutro dia, em geral ao fim de semana, podendo
observar-se a sobriedade ou mesmo a abstinência alcoólica nos restantes dias
enquanto alcoolismo crónico é a ingestão de doses excessiva de bebida alcoólica,
em geral repartida por vários vezes durante o dia. Este hábito repete-se todos os
dias da semana”.
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Quando este hábito repete todos os dias da semana ou várias vezes por dia,
podemos dizer que é um ato crónico que necessita de intervenções e ajuda dum
profissional de saúde no sentido de prevenir as complicações e evitar grandes danos que o
álcool pode provocar no organismo.
Lieber, (1982, p.28) mostra que “relativamente aos aspectos físicos, é verdade que
beber pode causar danos a quase todos os tecidos e sistemas orgânicos, com consequente
deficiência de longo prazo ou doenças crónicas, mortalidade excessiva, configurando um
desvio dispendioso dos recursos de saúde”.
Aqui se incluem os danos que afectam o sistema nervoso e causam lesões
cerebrais de vários tipos, neurite periférica, pressão sanguínea alta, doenças cardíacas
derrame cerebral, complicações abdominais como pancreatite crónica e cânceres de
orofaringe, laringe, esófago, estômago, fígado, recto e mama.
Edwards et al (1994, p.20) argumenta que:
“ao pesquisarem diversos autores, chamam a atenção para o fato que existe uma
extensão e diversidade de consequências adversas agudas do ato de beber, tais
como traumas resultantes de acidentes de trânsito ou outros tipos de acidentes,
lesões por brigas, complicações médicas agudas.”

Ainda Poikolainen (1997, p.49) diz que “o álcool também pode causar a morte por
overdose. Em alguns países ou regiões, complicações agudas podem representar a maior
parte de todas as consequências físicas adversas do consumo de álcool”.
Outras consequências são as síndromes como delírio e tremores, alucinações
alcoólicas ou convulsões pela abstinência e retirada do álcool.
Em relação às questões psicológicas, o mesmo autor destaca ainda a violência
contra outras pessoas, suicídios, falha de memória, podendo-se até mesmo chegar a um
quadro de demência, desequilíbrio do controle emocional e prejuízos da função
psicomotora e cognitiva.
Na família, destacamos os sofrimentos que possam surgir devido um membro ser
atingido com o adoecimento crónico do uso da substância etílica, trazendo impactos mais
diretos sobre o cônjuge e os filhos, em termos físicos, psicológicos e de imagem social dos
papéis onde desempenham suas ações. Os prejuízos poderão ainda se apresentar através
das questões financeiras, rendimento escolar, entre outros.
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Segundo Benjamin Rush, ”Beber inicia num ato de liberdade, caminha para o
hábito e, finalmente, afunda-se na necessidade”. Efectivamente, grande parte dos
consumidores crónicos inicia a carreira como mero consumidor social e acaba ficando
dependente do álcool, com sérias implicações tanto pessoal como familiar ou social.
Portanto, esta substância ao mesmo tempo que gera grandes riquezas, provoca sofrimentos
de várias ordens.
È neste contexto de uso e abuso de bebidas alcoólicas e o seu impacto sobre a
saúde das pessoas, que a OMS desde o início dos anos cinquenta já encarava o alcoolismo
como um problema social muito sério. Contudo, só em 1967 que estabeleceu o alcoolismo
na Classificação Internacional de Doenças (CID).
O Ministério da Saúde de Cabo Verde tem desenvolvido várias ações e políticas
de combate ao álcool e drogas. Segundo a mesma instituição o consumo abusivo de álcool,
para além de ser um fator de risco para várias doenças crónicas, também traz consigo
consequências de várias ordens conhecidas, embora não quantificadas. Nesta perspetiva
tem-se constatado que muitas vezes o consumo de álcool começa no início da
adolescência. Por isso, tornam-se necessárias medidas de prevenção e diagnóstico precoce,
nomeadamente:
1. Na aplicação rigorosa da lei que proíbe a venda, distribuição de bebidas
alcoólicas entre os menores e a publicidade das mesmas [lei n º 271/V/97];
2. Na implementação de instrumentos de eficácia comprovada, a nível da
atenção primária para o diagnóstico precoce do risco de dependência;
3. Na informação da sociedade sobre a gravidade do risco e sobre a necessidade
e formas de combate aos efeitos nefastos resultante do consumo excessivo do
álcool.
A mesma instituição desenvolveu um plano nacional de desenvolvimento
sanitário (PNDS) para os anos 2012 a 2016, que contempla como uma de suas
componentes a luta contra os efeitos nefastos resultantes do consumo abusivo do álcool em
Cabo verde (Ministério de Saúde, apud, Mentina, 2014, p.48).

3.1.Estigma e o álcool
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A palavra estigma significa descriminação. No dicionário Português estigma é
“caracterizado por uma enunciação e qualidades próprias a um ser, a uma coisa palavras
com que se define”.
Por exemplos os doentes etílicos são considerados como “doidos” ou mesmo
“bêbedos” sendo isto ponderado como uma qualidade negativa ou uma marca que a
sociedade atribui ao etílico descriminando e desvalorizando-o.
Por causa dessas características, a estigmatização apresenta profundas
consequências negativas mesmo patológicas para a personalidade dos estigmatizados,
resultando em estratégias e enfrentamento ou fuga de algumas situações que podem se
tornar prejudiciais aos indivíduos.
O Autor Erving (1978, p.35) propõe uma definição de estigma social como:
“uma marca ou um sinal que designaria ao seu portador um status “deteriorado”
e portanto menos valorizado que as pessoas “normais” chegando a torna-se
incapacitado para a aceitação social plena. O processo de estigmatização seria
uma forma de categorização social através do qual se identifica de forma
selectiva um atributo negativa considerado desviante da norma e que por si só
compromete a identidade social do portador por completo em uma situação de
interação sócial”.

Seguindo este raciocínio podemos dizer que os usuários de álcool sofrem
constantemente com os efeitos prejudiciais do processo de estigmatização e trás várias
consequências como por exemplo perda de autonomia, isolamento social, diminuição das
perspetivas de recuperação influenciando negativamente no tratamento. Também as
informações negativas transmitidas pela sociedade fazem com que o usuário de álcool
sofre com desconfiança, preconceito e descriminação.
Por isso, a OMS e a Associação Psiquiátrica Mundial inscrevem “o combate ao
estigma como uma importante tarefa no sentido de igualizar as pessoas com doenças
mentais às pessoas que sofrem de outras doenças. Para a redução do estigma, apontam-se
algumas linhas de orientação que se inscrevem numa melhoria dos cuidados de saúde,
desde a prevenção primária até à reabilitação” (Jara, 2006 p. 21).
Portanto o estigma social pode causar forte impacto à vida da pessoa
estigmatizada, pois envolve aspectos amplos à vida dos sujeitos, assim com a formação e a
transformação da identidade social desvalorizada num dado contexto social.
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Indivíduos estigmatizados são tidos como “imperfeitos”, “comprometidos” e de
alguma forma teriam um atributo em algumas situações mais extremas desumanizadas.
Desta forma podemos dizer que estigmatizar não faz parte da humanização porque
humanizar é cuidar dum doente no seu todo com ou sem enfermidade evitando assim
preconceitos e descriminação.
Para Room (2006, p. 9) existe duas vertentes de estudo sobre estigma do uso de
álcool e outras drogas:
“a primeira esta relacionada ao entendimento e ao estudo de como se forma o
processo de estigmatização e estratégias de mudança de perceção dos
profissionais e dos próprios usuários sobre o uso de álcool, a fim de promover
uma postura resiliente na recuperação do problema. Outra linha de pensamento
estabelece que o reforçamento do estigma social é visto como benéfico no
controle e na recuperação do usuário de álcool e outras drogas”.

O autor mostra que existe uma punição social não formalizada que procura passar
a mensagem de que determinados comportamentos não são tolerados. Embora nem todos
os usuários pensam da mesma forma mas sempre existe aqueles que sintam vergonha da
situação que vivem por causa do álcool, vê o estigma como uma forma de tratamento.
Fortney et al (2005, p.31) em seu estudo observaram que “a perceção de
estigmatização de sua condição foi importante para a qualidade e o resultado do tratamento
recebido, confirmando, portanto, a primeira linha de pensamento”. Outros estudos
demonstram também que o estigma é uma barreira para o tratamento.
Com isso pode-se ainda dizer que querendo o usuário ser tratado e aceitando-se
ajuda, procura-se estabelecer ações baseadas na perspetiva da saúde colectiva, em que o
foco é dado ao uso de álcool e aos danos associados, procurando traçar ações mais gerais,
compreensivas e menos estigmatizantes, que também se articulem com ações
direccionadas aos indivíduos.
É importante considerar que não existe tratamento melhor do que a comunicação
terapêutica e o apoio familiar. A formação dos profissionais de saúde deve enfocar a
mudança de atitudes negativas no sentido de evitar a estigmatização e a diminuição da
consequente injustiça social que os portadores de transtornos mentais sofrem.
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Ainda é de ressaltar que a sociedade saiba mais como lidar em especial com o uso
de álcool para melhor compreensão destes usuários. Por um lado, existe o incentivo ao uso
de álcool por grupos, sociedade e até em alguns momentos, pela mídia, criando uma
cultura do uso pesado entre a população.
Por outro lado, quando esse consumo se torna um problema, esse uso passa ter
conotação negativa, associando-se a uma imagem de fraqueza moral e individualização de
um problema que é julgado e o usuário é “condenado” à exclusão social.

3.2.Intervenção de enfermagem ao Usuário de Álcool nas Urgências
A enfermagem de urgência iniciou-se na época de Florence Nightingale,
posteriormente evoluiu como prática especializada, sobretudo nos últimos anos. Ela é
definida como sendo “a prestação de cuidados a indivíduos, de todas as idades, que
apresentam alterações da saúde física ou psíquica, percepcionadas ou reais, não
diagnosticadas ou que necessitem de outras intervenções” (Sheehy, p.11, 2001).
Deixou de existir aquela imagem tradicional de que o enfermeiro era visto como o
auxiliar do médico, sem nenhuma autonomia. Actualmente a enfermagem é vista como
uma profissão dotada de autonomia na tomada de decisões respeitantes ao cuidado do
doente proporciona ainda a capacidade de criar, de assumir novos papéis no seio da equipa
dos enfermeiros, e de ir ao encontro a novos conhecimentos.
O conhecimento científico é o pilar de uma intervenção de enfermagem de
qualidade. Pois segundo Costa (2011, p.20) “ a qualidade dos cuidados de enfermagem
implica, não só, o conhecimento científico e a necessidade de adequá-lo a cada pessoa, mas
também a liderança para essa mesma qualidade, estimulando a formação dos profissionais
e o trabalho em equipa, proporcionando perspetivas sobre diferentes ângulos da realidade”.
Cuidar de um doente etílico exige de um enfermeiro muita responsabilidade e
habilidade. Hesbeen (2004, p.101) explica que o cuidado exige inúmeras competências, e
como tal é uma conduta ética que consiste em descobrir o outro na sua singularidade.
Segundo Lasta e Bordignon (s/data) “As ações de enfermagem desenvolvidas para
usuários de álcool e outras drogas é caracterizada pela receção e identificação dos doentes,
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desenvolvendo

ações

educativas,

buscando

alianças

junto

à

comunidade

e

encaminhamentos a outros locais de tratamento”.
Nesta perspetiva torna-se necessário realçar que, o papel do enfermeiro em
relação ao doente etílico revela-se de grande importância, já que, estes profissionais são
agentes-chave no processo de transformação social, por meio da promoção e educação em
saúde, e até mesmo no processo de reinserção social.
Ainda Lasta e Bordignon (s/data) acrescenta que:
“o enfermeiro deve estar atento nos serviços de saúde às possibilidades de
detectar precocemente casos de pacientes que apresentem uso abusivo de álcool
e outras drogas, a fim de reduzir possíveis danos, possibilitando ao usuário a
busca de alternativas e tratamento, conforme preconiza a política de saúde
definida pelo Ministério de Saúde”.

As principais causas de atendimento de enfermagem a usuários de álcool e drogas
são pelas suas co-morbilidades. Em grande parte, os usuários de álcool e drogas que
chegam aos serviços de atenção básica o fazem de forma indirecta, sendo identificados por
outros (Lasta e Bordignon s/data).
A negação do problema é o maior obstáculo para a sua resolução, bem como a
existência de falsos conceitos sobre o álcool, tais como o álcool dá força, mata a sede etç.
É ponto de partida, a aceitação da doença e o seu tratamento, bem como a sua
compreensão. A orientação de enfermagem para o cuidar é uma orientação holística,
centrada na pessoa, que é vista como um todo em constante interação com o meio.
O ato de cuidar é inerente à própria vida, tal como refere Collière (1999, p.86)
“cuidar é um ato individual que prestamos a nós próprios, desde que adquirimos
autonomia, mas é igualmente um ato de reciprocidade que somos levados a prestar a toda a
pessoa que, temporária ou definitivamente tem necessidade de ajuda, para assumir as suas
necessidades vitais”.
De um modo geral, as ações de enfermagem desenvolvidas junto a usuários de
álcool e outras drogas caracterizam-se pela receção e identificação do usuário,
desenvolvimento de ações educativas, busca de alianças junto à comunidade e
encaminhamentos a outros locais de tratamento.
Os autores Vargas et al (2006, p.188) mostram que:
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“poucos enfermeiros prestam orientações aos usuários de álcool e outras drogas
durante o seu atendimento. Há que realizar busca activa na comunidade, prestar
esclarecimentos com a finalidade de redução de danos decorrentes do uso
abusivo de drogas, orientam e direcionado ao usuário para o tratamento”.

Portanto intervir junto a um usuário de álcool requer do enfermeiro, habilidade,
paciência, responsabilidade, acompanhados de um leque de conhecimentos científicos.
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CAPITULO II - PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICO
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2.Percurso Metodológico
Toda e qualquer trabalho de investigação requer uma metodologia de modo a
facilitar o pesquisador a alcançar os objetivos propostos, descrevendo assim como a
pesquisa será realizada.
Segundo Hesbeen (2006, p.134), “(…) a metodologia é o discurso

que

acompanha o caminho”. Assim, num trabalho de investigação, a metodologia é um dos
aspectos fundamentais a ter em conta, uma vez que faculta ao investigador a estratégia que
orientará todo o processo de pesquisa.
É através da fase metodológica que consegue-se atingir os objetivos delineados no
trabalho e por ser de natureza científica requer seguimento obrigatório de todos os passos a
ser seguidos.
Assim, este trabalho divide em duas fases. Na primeira fase delineou-se o projecto
de monografia que permitiu a delimitação e fundamentação teórica do tema elegido para a
monografia onde houve a necessidade de recorrer a revisão bibliográfica sobre o tema, o
que permitiu identificar os conceitos chave nomeadamente humanização, doente etílico e
cuidados de enfermagem. A formulação da pergunta de partida, bem como definir os
objectivos geral e específicos do trabalho. A segunda fase corresponde a realização
propriamente da monografia.
Para fundamentar Quivy e Campenhout (1998, p.12) argumentam que:
“um trabalho de natureza científica requer a definição e a explicação prévia dos
procedimentos metodológicos de modo a orientar os passos do pesquisador e a
facilitar a compreensão do processo por parte daqueles que cessarão o resultado
do esforço empreendido ou mesmo que pretendem percorrer caminhos
semelhantes ou não”.

Neste capítulo apresenta-se os procedimentos metodológicos que contextualizam
a justificação do tema nomeadamente a selecção e caraterização dos entrevistados,
instrumento utilizado na recolha da informação, os procedimentos efectuados na sua
aplicação, procedimentos éticos, descrição do campo empírico.

2.1. Tipo de Abordagem
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Tendo em conta o objetivo geral do trabalho torna-se adequado delinear um
estudo de caráter exploratório e descritiva com abordagem qualitativa e o seu
desenvolvimento dará através de observação participante e utiliza-se como método de
recolha de dados a entrevista estrutura com perguntas abertas. Isto permite-se a realização
de um estudo prático com o qual pretendemos dar respostas à nossa pergunta de
investigação e alcançar os objetivos propostos.
Optou-se pelo abordagem qualitativa pois “é uma metodologia que serve para
compreender o sentido da realidade social na qual se inscreve a ação, tem por objetivo
chegar a uma compreensão alargada dos fenómenos, onde o investigador observa, descreve
e aprecia o meio e o fenómeno tais como se apresentam” (Prodanov e Freitas 2013, p.85).
É uma abordagem qualitativa descritiva uma vez que, além de possibilitar a
obtenção de dados descritivos mediante contato direto com os sujeitos do objeto de estudo,
permite entender os fenómenos, segundo a perspetiva dos participantes da situação
estudada e a partir daí, o pesquisador consegue-se estabelecer a sua interpretação e
descrever os fatos estudados levando sempre em conta o objetivo geral.
Desta forma, “(…) todo o trabalho de investigação, para além dos objetivos
precisos, deve obedecer a critérios de rigor e sistematização” (Fortin, 2003, p.17).
Partindo desse pressuposto e para dar resposta a pergunta de partida: Qual é a perceção dos
enfermeiros do serviço de BUA sobre a humanização dos cuidados direcionado ao doente
etílico?
Quanto aos procedimentos e técnicos, este será realizada por meio de pesquisas
bibliográficas de publicações inerentes à questão da humanização dos cuidados da
assistência ao doente etílico. Por essa razão, adotou-se uma metodologia que busca
descrever os conceitos já publicados constituído principalmente de livros, artigos
periódicos e actualmente já disponibilizados na internet, de forma a nos ajudar a
compreender a nossa pergunta de partida.
Esta pesquisa caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo exploratório, uma vez
que é um assunto pouco explorado em termos de trabalhos científicos e tem como objetivo
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias sobre o assunto.

2.2.Caraterização da População Alvo
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Para a realização do componente qualitativo deste estudo e pertinência do tema
optaram por fazer entrevista aos enfermeiros que trabalha no serviço de BUA do HBS que
neste momento constituem 12 enfermeiros de turno (3 do sexo masculino e 9 do sexo
feminino) e um enfermeira Chefe que participaram no referido estudo por respostas obtidas
através de aplicação de uma entrevista.
Dos 13 enfermeiros que trabalha no BUA, 11 participaram da entrevista e 2
recusou. Dos 11 enfermeiros que participaram 3 foram excluídos da pesquisa por não
apresentarem alguns dos critérios de inclusão no referido estudo. Os critérios de inclusão
da pesquisa são:
Ser enfermeiro e trabalhar no serviço de BUA, ter mais que 1 (um) ano de
experiencia e aceitar participar na pesquisa.
A escolha dessa população deu-se pelo fato dos enfermeiros ser agentes
integrantes da humanização dos cuidados por estar sempre em contato com os doentes
etílicos durante o seu atendimento, por ser identificados pelos enfermeiros que trabalham
nesse serviço e por incluíram os critérios de inclusão mencionados.
Quadro I. Caraterização Geral dos Entrevistados
Caraterização sócio demográfica dos entrevistados
Sujeitos

Idade

Género

Entrevistados

Estado

Tempo

Tempo de Grau

civil

de

serviço no académico

serviço

BUA

A

34

F

Solteira

5

3

Licenciatura

B

33

F

Solteira

10

5

Licenciatura

C

40

M

Solteiro

11

4

Bacharelo

D

42

F

Casada

10

8

Bacharelo

E

35

M

Solteiro

10

5

Bacharelo

F

48

F

Casada

26

16

Licenciatura

G

41

F

Solteira

14

4

Licenciatura

H

52

M

Casado

26

15

Licenciatura

J

54

F

Solteiro

28

18

Licenciatura

Fonte: “Elaboração Própria”
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Dos 9 elementos entrevistados 6 são do sexo Feminino e 3 do sexo Masculino
com idade compreendido entre 33 a 54 anos, apenas 3 são casados, 3 possuem bacharelo e
o restante licenciatura em enfermagem, o tempo de serviço varia entre 5 a 28 anos e o
tempo de actividade profissional no BUA é de 3 a 18 anos.

2.3.Instrumento de Recolha de Dados

Relativamente a recolha de dados este será realizado por intermédio de dois
recursos. O primeiro recurso constitui a coleta de dados através da entrevista estruturada
com perguntas abertas feita aos enfermeiros de turno que trabalha no serviço de BUA do
HBS. Este instrumento será aplicado a 13 enfermeiros que trabalham neste serviço e as
técnicas utilizadas na realização desta pesquisa é a entrevista e a observação participante.
O segundo recurso será a coleta de dados secundários, que serão obtidos através
de fontes bibliográficas e documentos como livros, revistas, dados disponíveis na Internet,
artigos e trabalhos académicos, uma vez que este permite uma maior flexibilidade para
aprofundar a temática pretendida.
Quivy et al (1995, p.192) mostram que:
“a entrevista é um método de recolha importante para a pesquisa por ser um
método que se caracteriza por um contato direto entre o investigador e os seus
interlocutores, estabelecendo assim uma verdadeira troca entre os mesmos,
exprimindo as suas percepções de um acontecimento ou de uma situação”.

Por outro lado, é antes de mais, (…) o primeiro método de recolha de informação
no sentido mais rico da expressão, no entanto o espírito teórico do investigador deve
permanecer continuamente atento, de modo que as suas intervenções tragam elementos de
análise tão fecundos quanto possíveis (Quivy et al 1995, p.192).
Será elaborado um guião de entrevista com perguntas de 1 a 9 (apêndice 2) mas
antes será entregue ao participante da pesquisa um consentimento informado em (apêndice
1), com o objetivo de mante-lo informado, respeitando assim os procedimentos éticos.
Procura-se desenvolver uma pesquisa baseada em observação participante e uma
entrevista aos enfermeiros com perguntas abertas de modo a conceder uma abertura aos
entrevistados e o investigador, para expressar sobre o assunto. Nesse estágio de preparo, o
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pesquisador deverá delimitar o quê e o como observar, definir o objeto e o foco da
investigação, cabendo também a escolha do grau de envolvimento com a pesquisa.

2.4.Procedimentos Éticos da Investigação

Todo e qualquer trabalho de investigação devem obedecer os preceitos éticos para
que a pesquisa seja realizada da maior forma possível. Por conseguinte, é importante tomar
todas as disposições necessárias para proteger os direitos e liberdades das pessoas que
participam nas investigações.
A ética faz parte da enfermagem, pois o enfermeiro deve fazer uma reflexão, de
modo a raciocinar adequadamente para conduzir a sua profissão com competência
comprometimento, responsabilidade, respeito, orgulho e dignidade.
Para a realização da colheita de dados foi necessário um pedido de autorização a
direcção do HBS, isto é, foi solicitado uma autorização ao Superintendente de Enfermagem
do HBS (anexo I), para a implementação das entrevistas. Ainda foi solicitado ao HBS pela
Universidade do Mindelo, assinado pela coordenadora de Curso Mireya Cáceres (anexo
II), uma carta a pedir autorização de recolha de dados, necessariamente no serviço de
BUA.
Tendo este autorizado foi necessário um consentimento prévio onde disponha
todos os procedimentos éticos a ser realizados durante a pesquisa com o objetivo de manter
o participante informado salvaguardando o direito de participar ou não da pesquisa por
livre espontâneo vontade.
As respostas obtidas são de extrema importância para o estudo e para análise da
entrevista. Optou-se por atribuir aos entrevistados letras do alfabeto de A á J respeitado
assim o anonimato.
Consequentemente, a realização deste estude terá seguimento respeitando os
cincos direitos fundamentais aplicáveis aos seres humanos, entre os quais são: a
autodeterminação, o direito a intimidade, o direito a anonimato, a protecção do anonimato
e confidencialidade dos dados por fim um tratamento justo.
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Segundo Meireles (2007, p.26) “os três principais princípios éticos a salvaguardar
são: o princípio de beneficência o respeito pela dignidade humana e o princípio da justiça”.
O princípio de beneficência neste caso, objectiva-se que a participação neste
estudo não vai trazer nenhum dano ao participante da pesquisa e que ao contrário pode ser
algo de mais-valia para ajudar a melhorar os serviços prestados levando sempre em conta o
respeito pela dignidade humana ou seja tratar as pessoas de igual para igual, assim como o
principio da justiça.

2.5.Descrição do Campo Empírico
O Serviço de Banco de Urgência fica situado na rês do chão do HBS em São
Vicente na cidade do Mindelo sendo o único da ilha. Atende toda a população de São
Vicente e ainda recebe evacuações das outras ilhas, constituindo a porta de entrada dos
doentes para as outras secções.
É constituído por uma entrada com: 2 WC sendo um para cada sexo, uma sala de
injeção e a receção. Já dentro do Banco Urgência existe uma unidade de raio X, uma sala
de tratamento com e 4 WC, uma sala de enfermagem, 3 salas médicas, uma unidade de
cuidados especiais com 4 camas, um serviço de observação com 9 camas.
Ainda temos dentro do banco de urgência uma sala da enfermeira de chefe, um
pequeno quarto para guardar os medicamentos, um para os enfermeiros, um quarto para os
médicos, e uma sala para diretora. A nível de recursos humanos, dispõe de 13 enfermeiros,
7 serventes, 4 maqueiros, 2 médicos de urgências das 8h às 20h e uma das 20h da noite até
as 8h de manhã.

2.5.1. Apresentação da Entidade Acolhedora: HBS
O Hospital Dr. Baptista de Sousa, adiante designado HBS, é um estabelecimento
público de regime especial dotado de órgãos, serviços e património próprio de autonomia
administrativa nos termos do decreto-lei nº 83\2005 de 19 de Dezembro, com sede na ilha
de São Vicente, Cabo Verde.
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O HBS é considerado como serviço de saúde de referência da região de
Barlavento, com prestação de serviços diferenciados. Atende a comunidade regional com
programas de extensão e atendimento às necessidades de saúde nas áreas ambulatórias
hospitalar, de serviços complementares de diagnóstico e terapia.
De acordo dados disponibilizados pelo HBS conta nesse momento em termos de
recursos humanos, um total de 470 (Quatrocentos e Setenta) funcionários dos quais 100
são enfermeiros distribuídos pelos diferentes serviços prestando uma cobertura total de 24
horas.
Quadro nº 1-Números de serviços existentes no HBS
Serviços

Quantidades

Enfermarias

9

Centro cirúrgico

2

Ambulatório/Oncologia

1

Banco de Urgência de Adulto

1

Banco de Urgência de Pediatria

1

Banco de Tratamento

1

Banco de Sangue

1

Laboratório

1

Farmácia

1

Anatomopatologia

1

Consultórios

10

Imagiologia

1

Diabetes (dia)

1

Fonte: “Elaboração Própria”
Missão
O HBS tem por missão, atender e tratar em tempo útil com eficácia, eficiência,
efectividade, equidade e qualidade, a custos socialmente comportáveis os doentes
necessitados de cuidados hospitalares de diagnóstico, tratamento e reabilitação oriundo de
qualquer ponto do território nacional.
Visão
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A visão do HBS é a de ser um hospital de excelência para a comunidade e uma
referência nacional.
Objetivos
O HBS tem por objetivo a promoção da saúde, a prevenção da doença, o ensino e
a investigação nos termos que vierem a ser convencionados.
Valores
No desenvolvimento da sua actividade, o HBS assume os seguintes valores em
relação aos seus doentes:
1. O empenho dos seus profissionais numa busca contínua de aperfeiçoamento;
2. A equidade no acolhimento dos doentes e seus familiares;
3. A atenção permanente às necessidades dos seus doentes;
4. O total respeito pela dignidade e direitos da pessoa humana;
5. A confidencialidade dos cuidados e serviços prestados.
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CAPITULO III-FASE EMPÍRICA
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3.1.Interpretação e Tratamento de Dados
Após terem feito as entrevistas estas foram transcritas de forma a respeitar todos
os procedimentos éticos da investigação, de modo a garantir uma maior confiança.
As entrevistas foram realizadas de forma individuais, com os participantes no serviço de
BUA do HBS durante o mês de Junho. Cada entrevista teve uma duração média de dez
minutos (10).
Para garantir uma melhor interpretação dos dados colhidos, após uma leitura
integral das entrevistas estes foram divididos em cinco (5) categorias a saber:
1-Perfil sócio demográfica;
2-Conceito de humanização dos cuidados;
3-Sentimentos e atitudes dos enfermeiros perante o doente etílico;
4-Intervenções de enfermagem prestado ao doente etílico para favorecer a
humanização dos cuidados;
5-Dificuldades e limitações na prática dos cuidados prestados de enfermagem.
 Perfil Sociodemográfica

Esta categoria realça o perfil dos enfermeiros de acordo com o sexo, a idade,
habilitações académicas, estado civil, categoria profissional e tempo de serviço.
 Conceito de humanização dos cuidados

Esta categoria está relacionada com o conceito de humanização dos cuidados por
ser um conceito chave abordado no trabalho. Também pretenda-se saber qual a
importância e o significado que os enfermeiros têm acerca deste conceito.
 Sentimento e atitudes dos enfermeiros perante o doente etílico
Com esta categoria pretenda-se saber quais os sentimentos e atitudes dos
enfermeiros perante o doente etílico durante o seu atendimento ou intervenção de
enfermagem.
 Prática que os enfermeiros utilizam para favorecer a humanização dos cuidados
no atendimento ao doente etílico.
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Nesta categoria pretende-se saber quais as praticas que os enfermeiros utilizam
para favorecer a humanização dos cuidados aos etílicos, durante o seu atendimento no
serviço de BUA.


Dificuldades encontradas na prática dos cuidados prestados de enfermagem

Através desta categoria pretenda-se descrever as dificuldades encontrados pelos
enfermeiros na prestação dos cuidados no atendimento ao dente etílico no serviço de BUA.

3.2.Análise e Discussão dos Conteúdos das Entrevistas
Neste contexto será apresentado e analisado o conteúdo das entrevistas.
Recordando que trata-se de um estudo com abordagem qualitativa e a análise de dados será
apresentado recorrendo a interpretações e citações extraídas das entrevistas, demonstrando
as experiências vivenciadas pelos enfermeiros no atendimento e acompanhamento do
doente etílico no BUA.
A apresentação dos dados segue uma orientação baseada nas questões de
investigação colocadas. Para facilitar uma melhor compreensão das categorias desta
temática, iniciará, a sua apresentação de uma forma figurada acompanhada de enunciação
dos elementos definidores da mesma.

Categoria I - Perfil Sociodemográfica dos Entrevistados
Nessa caraterização dos enfermeiros que participaram da entrevista cujos resultados
se encontram no quadro, três são do sexo masculino (3) e seis (6) do sexo feminino,
encontram-se na faixa etária entre os 33 a 54 anos de idade. Em relação ao tempo de
trabalho dos entrevistados, um (1) tem 5 anos de trabalho, Cinco (5) tem entre 10 a 14 anos
de trabalho e três (3) tem entre 26 a 28 anos de trabalho.
No que toca ao tempo de trabalho no BUA seis (6) dos participantes tem entre 3 a
8 anos, e o restante com 15 a 18 anos de serviço no sector. Assim constata-se que quanto
mais ano de serviço maior é o nível de experiência no atendimento ao doente etílico no
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serviço, embora tendo observado na prática que isto depende de profissionais para
profissionais.

Categoria II - Conceito de Humanização dos Cuidados

É de extrema importância relembrar que conceitos sobre esta temática são
utilizados no dia-a-dia dos entrevistados ao longo do seu relacionamento com o doente
dentro dos serviços hospitalares. Embora a humanização dos cuidados é um assunto a ser
estudado porque os serviços hospitalares ainda tem certos problemas em trabalhar com esta
temática o que precisa ser observado, uma vez que a humanização contribui, para a
recuperação do doente.
É de realçar que todos têm uma noção básica do conceito da humanização dos
cuidados, mesmo não sendo de forma científicos, muitas vezes recorrem a própria
experiencia para aclarar estes conceitos.
Dos enfermeiros entrevistados consegue-se observar que todos possuem noções
básicas sobre estes conceitos, outros possuem alguns conhecimentos a nível técnico e
científica, mas foram unânimes em afirmar que humanização dos cuidados é todo o
cuidado prestado pelo enfermeiro a um doente no seu todo.
Assim responderam o seguinte:
“Em primeiro lugar não tratar somente a doença, colocar sempre no lugar do
outro, ver a pessoa como um ser humano com as suas necessidades e deve ser tratado de
forma holística”. O Entrevistado B.
“Prestar cuidado de forma humanizada”. O entrevistado F.
“Prestar cuidados de enfermagem ao doente com dignidade, sigilo profissional
de igual para igual, sem procedimentos invasivos ou seja tratar o doente como gostaria de
ser tratado”. Entrevistado G.
“È todo o procedimento de enfermagem em prol do doente inclui ainda a parte
física e psicológica “Entrevistado J.
Em relação a segunda questão da entrevista nota-se que, alguns dos enfermeiros
responderam a mesma resposta da 1ª questão, outros vê-se que esforçaram e mostraram
interesse em responderam o seguinte:
“Todo e qualquer cuidado oferecido ao etílico respeitando os seus direitos e
deveres, tratar de igual para igual sem descriminação”. Entrevistado J.
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“Observação cuidadosa com eles e ter sempre em conta o seu estado de
etilismo”. Entrevistado E.
“Todo a assistência oferecido ao etílico para se restabelecer, fazer tratamento de
igual para igual, ver a parte psicológico e física.” Entrevistado H.
“Apesar de ser um doente sobre efeito do álcool fazer o tratamento como
qualquer um ou como outra patologia qualquer”. Entrevistado G.
Dar assistência humanizada a um etílico exige muito do profissional
principalmente de enfermagem porque é com ele que se dá o primeiro contato e não só é
com o enfermeiro que o doente passa 24 horas, é com ele que expõem os seus medos,
dificuldades e as suas dúvidas. Cabe ao enfermeiro o direito de esclarecer da melhor forma
possível, com empatia, paciência e atitude. Chegar sempre que possível ao pé do doente
conversar com ele para saber as suas angústias, preocupações e tomar alternativas
conjuntas como alivia-los.
È de realçar que há alguns termos que são pertinentes na definição do conceito de
humanização tais como respeito, empatia, dignidade, honestidade, privacidade,
consentimento informado entre outros. Estas pequenas palavras quando usados com
afeição no atendimento a qualquer doente contribuem para que ele e a sua família
recuperem mais rápido.
É de enfatizar também que é bom ter sempre estes conceitos atualizados porque
na hora de coloca-los em prática faz imensa diferença, caso contrário é o doente quem
sofre mais.
Assim todos acham e responderam que todo e qualquer pessoa independente da
doença necessita de cuidados humanizados do mesmo modo, ser tratados de igual para
igual.
As questões 1, 2 e 3 estão relacionadas, uma vez que com o desenrolar da
entrevista esperávamos ter respostas diferentes ou mesmo alguma contradição por parte
dos entrevistados. Foram respostas com poucos conteúdos mas seguiram a lógica e as
respostas são validos.

Categoria III - Sentimentos e atitudes dos enfermeiros perante o doente etílico.

Relativamente a esta categoria pretende-se saber quais os sentimentos e atitudes
dos enfermeiros perante o doente etílico durante o seu atendimento. É de salientar que lidar
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com o álcool tem sido um problema para os profissionais de saúde principalmente quando
o etílico torna-se crónico ou dependente. Os entrevistados responderam que não é fácil
devido a várias questões:
“Porque depende do estado do doente, do espaço físico, matérias e humanas,
temos que levar sempre em conta a nossa segurança porque existe aqueles que apresenta
agressividade e não colaboram” Entrevistado A.
“Devido a falta de tempo e por ser um serviço de urgência dificulta muito”
Entrevistado F.
“Porque as vezes o etílico fica agressivo, nega o tratamento e temos que recorrer
a contenção para a sua própria segurança e das outras pessoas que o rodeiam”.
Entrevistado C.
“Por ser um serviço de urgência nem sempre consegue oferecer um bom cuidado
humanizado mas sempre fazem o que possível. Não é que não queremos é falta de tempo,
recursos humanos, matérias e físicas”. Entrevistado F.
“Por causa do comportamento agressivo, desorientação, inquietação ofensiva e
para fazer tratamento é necessário recorrer a contenção” Entrevistado G.
Nota-se que as respostas são quase todas idênticas o que pode-se pensar que os
entrevistados acham que o doente etílico é uma pessoa muito perigoso. Deixam
transparecer os sentimentos como raiva, medo, angustia, torna-se impaciente e tomam
atitudes que muitas vezes não favorecem a humanização por exemplo contenção do doente
muitas vezes sem a comunicação terapêutica, colocar o doente numa maca no chão e
esquecer de vigiar sempre o doente, suturar sem anestesia, a forma como aborda o doente
durante as intervenções, entre outros.

Categoria IV- Práticas que o enfermeiro utiliza para favorecer a humanização dos
cuidados no atendimento ao doente etílico.

As intervenções são realizadas dependendo do estado em que se encontra cada
doente, por exemplo se for embriaguez ou abstinência alcoólica. Se o doente ainda estiver
sobre o efeito do álcool independentemente se estiver orientado ou não no tempo espaço e
pessoa assim proceder-se-á alguma das seguintes intervenções:
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Primeiro fazer uma ficha de urgência, depois avaliar os sinais vitais, colocar um
acesso venoso em caso de alteração dos sinais vitais. Fazer higiene e dar alimentação caso
for necessário, fazer tratamento conforme prescrição medica e prevenir complicações e
acidente, promover a sua segurança, quando tiver lúcido e orientado fazer educação para
saúde. Sem esquecer que estas intervenções devem ser feitas da melhor forma possível,
com afecto, carinho, empatia e respeito pela sua privacidade levando sempre em conta o
consentimento informado.
Na questão nº 4, o objetivo era saber se os doentes etílicos que frequentam varias
vezes o serviço de BUA, se tem sempre o mesmo atendimento de sempre, ou se é
diferente, por ser um doente conhecido. Os entrevistados (A, E, F, H e J) responderam que
“ merece os mesmos cuidados independentemente do nº de vezes que procurou o serviço de
urgência, e por ser um etílico merece cuidados redobrados merece cuidados redobrados”
Os outros entrevistados responderam as mesmas respostas que deram na questão
nº 9, os entrevistados responderam quase as mesmas intervenções que fazem no dia-a-dia
de acordo com as necessidades ou urgência de cada doente etílico e conforme as condições
físicas, matérias e humanas do serviço. Alguns destas respostas dadas pelos nossos
enfermeiros são:
“Avaliação dos sinais vitais, fazer higiene sempre que necessário, garantir um
acesso venoso em caso de hipoglicemia, fazer tratamento conforme a necessidade e ordem
médica, Fazer educação e aconselhamentos para saúde, falar sobre o álcool das suas
causas e consequências, fazer ensino aos familiares”. Entrevistado J.
“Apoio psicológico quando não esta na fase de embriaguez ou abstinência,
Reintegração familiar, fazer tratamento, higiene e dar alimentação, educação para saúde
para ele e seus familiares, falar sobre o álcool as causas e consequências que pode trazer
para ele e para sociedade. Encaminhar para consulta de psicólogo, psiquiatria ou outro
centro de recuperação do doente”. Entrevistado G.
Além das intervenções ditas pelos enfermeiros é pertinente também aproximar do
doente ver se esta bem, se as suas necessidades estão sendo satisfeitas e ajudar sempre que
possível, se estiver numa maca no chão dar mais atenção, estar sempre atente as
complicações prevenir hipoglicemia ou mesmo convulsão. Cuidar de igual para igual,
nunca esquecer que é um ser humano que procurou o serviço de urgência por estar sobre
efeito do álcool mas que pode estar com outro problema relacionado.
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Mesmo sabendo que o serviço carece de imensas dificuldades mas é sempre
importante fazer o que estiver no nosso alcanço para ajudar porque isto facilita a
humanização dos cuidados de enfermagem a qualquer doente alcoolizada e hospitalizada.

Categoria V-Dificuldades e limitações na prática dos cuidados prestados de
enfermagem

Com objetivo de identificar as dificuldades colocam-se as seguintes questões, que
no guião de entrevista estão numeradas por nº 5, 6 e 7. Na primeira questão todos
responderam que não é fácil, nas suas respostas o que dificulta essa implementação é a
falta de recursos materiais, físicas e humanas. Justificam afirmando que por ser 3
enfermeiros em cada turno não conseguem dar a resposta principalmente quando a
demanda é imensa. Reclamam a falta de um espaço físico adequado, principalmente para o
doente etílico.
As camas são insuficientes para satisfazer a necessidades de toda a população que
frequentam o serviço, não só há escassez de muitas matérias. Sendo assim querendo ou não
os cuidados são feitas mas com estas limitações.
Na segunda pergunta, 4 enfermeiros (entrevistados F, G, H, J) responderam que o
sector tem matérias necessários para satisfazer os cuidados e o restante respondeu que não.
Em relação a terceira questão somente os entrevistados H e J responderam que
sim ou seja para eles humanizar é necessário ter boas condições humanas, físicas e
matérias. Alega que “ambas são condições fundamentais e necessários para satisfazer a
humanização dos cuidados”. Entrevistado H.
“Todos reunidos é que ajudam a prestar os cuidados e um complementa o outro”.
Entrevistado J.
Os restantes reponderam que não ou seja para humanizar não é necessário ter boas
condições físicas, humanas e matérias. Também argumentam que é bom ter essas
condições porque permite prestar cuidados com maior eficácia. No entanto não tendo estas
condições é possível prestar cuidados humanizados com poucos recursos disponíveis,
porque é na nossa realidade. Em algumas respostas podemos afirmar:
“Mesmo com poucas condições podemos humanizar o carinho, a empatia, estar
perto, falar e ajudar o doente é o mais importante. Entrevistado C.
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“Depende da formação profissional pessoa e académico de cada um”
Entrevistado E.
“Humanizar é um ato humano e com mínimas condições conseguem prestar os
cuidados”. Entrevistado G.
A pessoa humana ou seja o profissional de saúde é a parte mais integrante da
humanização uma vez que sem este não era possível humanizar, por isso deve-se
aproveitar dos mínimos recursos que tivermos ao nosso alcanço, satisfazer as necessidades
dos doentes prestando um cuidado com excelência, pois é o que faz dum enfermeiro bom
profissional.
Para complementar Frias (2003, p.67) diz que “no nosso quotidiano, recorremos a
esquema de ação mentalmente elaborados para resolver problemas com os quais nos
confrontamos. Nessa perspetiva, estes esquemas exigem uma grande experiência da prática
e têm a ver por exemplo, com a experiencia profissional”.

3.3.Discussão dos dados

Este trabalho, surge de preocupações surgidas com a problemática em estudo, da
necessidade de conhecer mais sobre o tema e conhecer a perceção dos enfermeiros em
relação a humanização dos cuidados direcionados ao doente etílico. Dai objetivou-se o
interesso de elaborar a seguinte pergunta de partida: Qual é a perceção dos enfermeiros do
serviço de BUA sobre a humanização dos cuidados direcionados ao doente etílico?
Com isso sentiu-se a necessidade de formular o seguinte objetivo geral, conhecer
a perceção dos enfermeiros do serviço de BUA sobre da humanização dos cuidados
prestados ao doente etílico.Com a necessidade de dar resposta ao objetivo geral traçado
teve de delinear os seguintes objetivos específicos: (I) Compreender o processo da
humanização na assistência dos cuidados de enfermagem; (II) Saber a opinião dos
profissionais de enfermagem no sector sobre a temática em estudo; (III) Identificar as
dificuldades da humanização na prestação dos cuidados de enfermagem.
No que refere ao primeiro objetivo especifico do estude, este foi alcançado pois,
foi muito pertinente a escolha do tema e permitiu aperfeiçoar os conhecimentos acerca do
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assunto e dizer que a humanização faz parte dos cuidados de enfermagem e juntos
contribuem para uma enfermagem de qualidade nos serviços prestados.
No que tange ao segundo objetivo este também foi alcançado uma vez que todos
têm quase as mesmas opiniões sobre o tema mostra que tem conhecimento sobre o assunto
embora de forma breve, no entanto recorrem as experiencias clinicas para responderam as
questões feitas durante a entrevista.
O último objetivo também foi conseguido, porque permitiu-se saber quais as
dificuldades encontradas na prestação dos cuidados humanizados que neste caso é fracos
recursos humanos, materiais e físicas, a falta de um espaço adequado para o melhor
atendimento a esses doentes e também por se um serviço de urgência implica nos cuidados.
Relativamente as questões direccionadas aos enfermeiros do BUA, tinham como
propósito obter informações sobre as seguintes categorias:
1-Perfil sócio demográfica;
2-Conceito de humanização dos cuidados;
3-Sentimentos e atitudes dos enfermeiros perante o doente etílico.
4-Intervenções de enfermagem prestado ao doente etílico para favorecer a
humanização dos cuidados;
5-Dificuldades e limitações na prática dos cuidados prestados de enfermagem

Na primeira categoria permitiu-se saber que prestar cuidados humanizados no
atendimento ao qualquer doente não depende do perfil sociodemográfica de cada um mas
sim do profissional como pessoa dentro ou fora do hospital. Acredita-se que a experiencia
profissional ajuda a aperfeiçoar os conhecimentos e isso faz a diferença. Também
considera-se que quanto mais anos de experiencia, maior será os cuidados prestados aos
doentes.
Em relação a segunda categoria todos têm uma noção básica acerca da
humanização dos cuidados, mesmo não sendo de forma científicos, muitas vezes recorrem
a própria experiencia para aclarar estes conceitos.
Na terceira categoria, as informações mostram que o doente etílico é uma pessoa
perigosa por estar sobre efeito do álcool e por apresentar agressividade, neste sentido
deixam transparecer os sentimentos como raiva, medo, angustia, torna-se impaciente e
tomam atitudes que muitas vezes não favorecem a humanização por exemplo contenção do
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doente, colocar o doente numa maca no chão e esquecer de vigiar o doente, suturar sem
anestesia, afastamento do doente no caso de recusar o tratamento.
No que concerne a quarta categoria, constata-se que os entrevistados fazem
sempre as intervenções de enfermagem que foram necessárias e prescritas pelos médicos e
ainda se o doente desencadear complicações como, convulsão, hipoglicemia entre outros
são autónomas para decidirem os possíveis tratamentos em prol da saúde do doente.
Realizados procedimentos de enfermagem aguarda as próximas condutas e intervenções do
médico. È de salientar que é neste espaço de tempo que o enfermeiro deve prestar mais
atenção ao doente e vigiando, prevenindo possíveis complicações.
No que toca à última categoria, os entrevistados afirmaram que os cuidados são
prestados com algumas limitações sim e com muitas dificuldades tais como, falta matérias,
físicas e humanas. Também por ser um serviço de urgência isto implica muito na
humanização, uma vez que chegam no serviço agressivos, recusando o tratamento e não
colaboram. Revelam ainda a necessidade de criação de um espaço dentro do serviço para o
atendimento desses doentes e não só pela sua própria segurança, segurança dos outros
doentes e do profissional. E com isso responde-se a pergunta de partida lançada no início.
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Considerações Finais

Neste traço pretende-se reflectir sobre a temática em estudo avaliando a
compreensão que os enfermeiros têm sobre a humanização dos cuidados relativamente ao
doente etílico.
A realização desta monografia foi muito útil, uma vez que contribuiu para
aumentar um leque de conhecimentos sobre a temática de investigação. Este ainda permitiu
uma visão mais ampla dos conceitos que elencou o presente trabalho.
Conclui-se que humanizar não é uma tarefa fácil principalmente porque não
depende apenas de um profissional de saúde mas sim de todo a equipa que o compõe.
Embora abarca diferentes condições (humanas, físicas e matérias) que ajuda na sua
implementação. Realça ainda que por ser um serviço de Banco de Urgência essas
condições, deve-se ser melhoradas de modo que os profissionais de saúde executam
cuidados de forma humanizada.
Salientam ainda que a adaptação as novas transformações, principalmente na área
da saúde, tem sido imprescindível para que o profissional de enfermagem assuma o seu
papel de participante activo, dentro das instituições de saúde, visando a melhoria da
qualidade na assistência de enfermagem.
Um exemplo é a evolução da enfermagem até o conceito de cuidar holístico,
explicita no enquadramento teórico do trabalho, mostrando que ao longo dos tempos a
enfermagem, tem vindo a desenvolver, tornando-se hoje uma ciência através da
investigação científica, construindo teorias válidas com o objetivo de aumentar a qualidade
dos serviços prestado aos doentes.
Em relação ao tema é muito relevante que todos os profissionais de saúde,
principalmente os enfermeiros terem sempre consigo a noção de cuidado humanizado, de
modo que possam cuidar e ajudar o doente a satisfazer as suas necessidades fisiológicas e
psicológicas, visto que humanizar é tornar humano, é cuidar da pessoa como pessoa, darlhe atenção e responder de uma forma positiva com respeito, amor, carinho, confiança,
ajudar no sentido de contribuir, para o bem-estar física e psicológica do mesmo.
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Os enfermeiros afirmam que cuidar do doente etílico dentro do BU não é tarefa
fácil principalmente quando estiver agitados ou apresentarem comportamentos agressivos,
por falta de tempo não conseguem dar todo o atendimento que merecem comprometendo
assim com a humanização dos cuidados. E não só acham que há falta de um espaço dentro
do serviço que permitisse esse cuidado.
Em relação a resposta obtida pelos enfermeiros no que tange aos conceitos de
humanização dos cuidados, nota-se que todos têm uma noção básica do conceito de
humanizar e da sua importância embora durante a entrevista mostraram a escassez de
recursos nomeadamente, humanos, físicas e matérias por implicarem na implementação
dos cuidados. Reforça-se que esta temática precisa ser trabalhada começando a partir da
restruturação do serviço e depois formação dos enfermeiros sobre esta temática e como
lidar com o doente etílico.
Nesta ótica a comunicação terapêutica é uma ferramenta de extrema importância
uma vez que ajuda na compreensão do doente e permite saber e resolver da melhor forma,
as suas angústias, muitas vazes que levaram ao uso e abuso do álcool.
A realização deste estudo foi uma experiência muito enriquecedora por permitir
saber qual a perceção dos enfermeiros do serviço de BUA sobre a humanização dos
cuidados direcionados ao doente etílico e objectiva-se que pode ajudar outros
investigadores que pretendem alargar mais conhecimentos sobre esta temática.
Os objetivos foram alcançados, com grande empenho e dedicação, e espera-se que
o trabalho venha servir de base para futuros pesquisadores, e também para a melhoria da
questão da humanização dos cuidados no atendimento. É um trabalho que precisa ser
aprofundado e implementado em todos os serviços de saúde para que haja melhorias na
qualidade dos cuidados.
As limitações encontradas ao longo deste percurso foram a escassez de referências
bibliográficas, o que induziu a uma maior exposição de citações longas, o fator custo e
tempo a realização do trabalho em simultâneo com o ensino clínico, projecto pessoal em
enfermagem clínica. Também a ausência de dados estatístico do serviço do nº de doentes
que dão entrada neste serviço por problemas relacionados com o álcool e sua possíveis
consequências.
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Propostas
De acordo com as pesquisas e tendo em conta as dificuldades encontradas na
prestação dos cuidados humanizadas no serviço de BUA, serão apresentadas algumas
ideias que, poderão ser muito pertinentes.
Acredita-se que a qualidade em enfermagem, só é possível tendo como prioritário
o cuidar da pessoa na sua globalidade, garantindo a sua segurança e a continuidade dos
cuidados.
Por conseguinte é vital a sensibilização de todos os enfermeiros, visto que eles
encontram mais próximo do doente e é quem mais produzem informações sobre os
cuidados;
Propor a criação de um programa de atendimento ao doente etílico tendo como
objetivo a prestação de cuidados ao próprio e aos familiares;
Possibilitar intervenções interdisciplinares e encaminhamento por meio de
consultas iniciais e de retornos tendo em conta o processo de enfermagem;
Criar mais condições físicas para atendimento como por exemplo criar um espaço
dentro do serviço para o atendimento do doente, criar mais recurso Humanos de modo que
haja menos sobrecarga e ter mais tempo para cuidar;
Promover formação aos enfermeiros e não só para toda a equipa que trabalha no
serviço principalmente para os maqueiros por estar em contato permanente com os
doentes, mostrando tambem a importância da comunicação terapêutica para os cuidados;
Criar um relatório por ano, do número de doentes que dão entrada no BUA com
problemas relacionado com o álcool com o objectivo de disponibilizar dados estatístico
sobre o assunto para novos investigadores.
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Apêndice I-Termo de consentimento livro e esclarecido

Prezado (a) senhor (a):
Gostaríamos de convida-lo(a) a participar da pesquisa sobre o tema“ Humanização
da assistência de enfermagem no atendimento ao doente etílico”, realizada na
universidade do Mindelo para obtenção do grau de licenciatura em enfermagem. O
objetivo geral da pesquisa é “Conhecer a perceção dos enfermeiros do serviço de BUA
acerca da humanização dos cuidados prestados ao doente etílico”. A sua participação é
importante e ela se daria através da assinatura de aceitação do consentimento. O uso das
informações fornecidas será facultado somente ao meio científico e sua identidade nunca
será revelada. Os dados serão colhidos através de (entrevista gravada, observação, relato
escrito, etc.).Não se prevê danos físicos, emocionais, económicos, sociais ou potenciais
efeitos colaterais. A decisão de participação no estudo é voluntária, ficando deste modo
salvaguardado o seu direito a recusar, tanto neste momento como em qualquer outro, ao
longo do processo de investigação.
Informamos que o (a) senhor (a) não pagará nem será remunerado por sua
participação. Garantimos que todas as despesas recorrentes da pesquisa ressarcidas, quando
devidas e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa.
Eu,_________________________________________ portador do BI nº____________
Aceito participar nesta pesquisa e subscrevo-me abaixo.
________________________________________________
(Assinatura do(a) participante)
_________________________________

(Pesquisador responsável)
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Apêndice II-Guião de Entrevista para Enfermeiros

Tema: “Humanização da Assistência dos Cuidados de Enfermagem no Atendimento
ao Doente Etílico no Serviço de Banco de Urgência”
A) IDENTIFICAÇÃO:
1.Nome____Idade: ____
2.Sexo ( ) M ( ) F
3. Profissão____
4.Local de Trabalho____
5. Tempo de Serviço____
6. Grau académico ____

B) FORMULAÇAO DA ENTREVISTA
1-O que entendes por humanização da assistência de enfermagem?
2- Para si o que é dar assistência humanizada ao um doente etílico?
3-Um doente sobre efeito do álcool merece ou não atendimento humanizado de
enfermagem. Se sim porque?
4-Qual é a sua actuação frente a um doente etílico que frequenta várias vezes o serviço de
Banco de Urgência?
5-Na sua opinião é fácil aplicar a assistência de enfermagem humanizada no atendimento
do doente etílico neste serviço? Se não o que dificulta essa implementação?
6-Este sector tem equipamentos necessários para satisfazer as necessidades dos cuidados
prestados?
7-Achas que para humanizar é necessário o sector favorecer de boas condições tanto
físicas, humanas e matérias. Porque?
8-Você é consciente de que faz um trabalho de enfermagem humanizado no atendimento
ao doente?
9-Quais são as práticas que o enfermeiro utiliza para favorecer a humanização dos
cuidados no atendimento ao doente etílico?
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ANEXOS
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Anexo I-Pedido de autorização para recolha da entrevista aos enfermeiros
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Anexo II-Autorização para recolha de dados para a monografia
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