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RESUMO 

 

 

NOGUEIRA, M. F. Produção científica em bioética no campo da enfermagem: revisão 

integrativa da literatura. 2009. 124f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa/PB, 2009. 

 

 

Considerando a importância de socializar o conhecimento produzido por pesquisadores de 

enfermagem no campo da bioética, o presente estudo tem como objetivos sintetizar produções 

científicas de enfermagem no campo da bioética no período de 2000 a 2008, identificar as 

temáticas abordadas nos estudos selecionados para a investigação proposta, investigar as 

contribuições das produções científicas da enfermagem no campo da bioética para respaldar a 

prática profissional, e verificar a formação acadêmica, titulação e a área de atuação dos 

pesquisadores das publicações de enfermagem no campo da bioética. Trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura, modalidade de investigação que permite construir a análise ampla da 

literatura em que conclusões de estudos anteriormente conduzidos são sumarizadas a fim de 

que se formulem inferências sobre um tópico específico. Para identificar os estudos 

publicados na área de Enfermagem e Bioética foi feita uma busca on-line e a amostra foi 

composta por 46 estudos. Os resultados apontam que a base SciELO disponibilizou 43.4% 

das publicações; a Revista O Mundo da Saúde destacou-se com 21.7% das publicações 

incluídas nesta revisão; os pesquisadores estão representados em sua maioria por enfermeiros 

doutores, representando 32.6% do total; quanto ao campo de atuação profissional, o que mais 

obteve destaque foi o de enfermeiros que estão na prática docente em níveis de Graduação e 

Pós-Graduação, com 42.0% do total dos profissionais. Quanto à temática abordada nos 

estudos foi possível constatar convergências e divergências entre as discussões propostas 

pelos estudos, o que suscitou a construção de oito Abordagens Temáticas (AT), conforme 

pressuposto da revisão integrativa, são elas: AT 1 - Bioética, Enfermagem e Desenvolvimento 

Científico-tecnológico; AT 2 - Reflexões Bioéticas e Conflitos Éticos na Assistência à Saúde; 

AT 3 - Bioética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos; AT 4 - Bioética e Terminalidade da 

Vida; AT 5 - Bioética e Ensino no Campo da Enfermagem; AT 6 - Bioética e Direitos dos 

Usuários dos Serviços de Saúde; AT 7 - Bioética enquanto Instrumento de Reflexão no 

Campo da Saúde; e AT 8 - Bioética como eixo norteador para a Prática da Enfermagem. 

Identificou-se, portanto, que os estudos publicados pelos pesquisadores da enfermagem 

permitem uma sólida compreensão que a bioética está ancorada à diversas situações da prática 

profissional. A análise das pesquisas proporcionou ressaltar inúmeras contribuições para a 

prática da enfermagem, que em síntese, revelam que o profissional de enfermagem reconhece 

a bioética como um campo de reflexão para a sua prática, norteando suas ações a partir dos 

princípios da autonomia, justiça, beneficência e não-maleficência, uma vez que o agir ético do 

profissional envolve mais do que a realização de procedimentos e técnicas. Portanto, é 

imprescindível assegurar que nas práticas, nos relacionamentos interpessoais e nas decisões 

tomadas, a reflexão bioética sirva como elo para garantir o respeito aos direitos e a 

preservação da dignidade humana. Destarte, faz-se necessário estimular os pesquisadores da 

enfermagem a desenvolver novos estudos que contemplem enfoques bioéticos a fim de 

fornecer subsídios para a qualificação, integralidade e humanização nas ações da enfermagem. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Bioética. Pesquisa em Enfermagem.   
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ABSTRACT 

 

 

NOGUEIRA, M. F. Scientific Production in bioethics in the nursing field: integrative 

review of literature. 2009. 124f. Dissertation (Master degree) – Health Science Center, 

Federal University of Paraíba, João Pessoa/PB, 2009. 

 

 

Considering the importance of socializing the knowledge produced by researchers of nursing 

in the field of bioethics, this study has as objectives to synthesizes scientific productions of 

nursing in the field of the bioethics in the period from 2000 to 2008, identify the thematic 

approached in the studies selected for the investigation proposed, investigate the contributions 

of the scientific productions of the nursing in the field of bioethics to endorse the professional 

practice, and check the academic formation, title and the performance area of the researchers 

of the publications of nursing in the field of the bioethics. It is an integrative review of the 

literature, investigation modality, which allows to build up a large analysis of the literature 

where conclusions of studies previously conducted are summarized aiming inferences be 

formulated about an specific topic. To identify the studies published in the area of Nursing 

and Bioethics an online search was done and the sample was composed of 46 studies. The 

results point out that the base SciELO provided 43.4% of the publications, the Magazine 

World Health stood out with 21.7% of the publications included in this review, researchers 

are represented mostly by doctors nurses, representing 32.6% of the total; on the field of 

professional performance, the one which most highlighted was the nurses who are teaching in 

the levels of undergraduate and postgraduate degrees, with 42.0% of the total of professionals. 

About the issue approached in the studies, it was possible to determine similarities and 

differences between the discussions proposed by the studies, which prompted the construction 

of eight thematic approaches (TA) as prerequisite for integrative review, they are: TA 1 - 

Bioethics, Nursing and  scientific technologic development, TA 2 – Bioethics Reflections  

and Ethical Conflicts in Health Care, TA 3 - Bioethics and Research Involving Human beings, 

TA 4 - Bioethics and End of life of Life; TA 5 - Bioethics and Teaching in the Field of 

Nursing, TA 6 – Bioethics and  Rights of Users of Health Services, TA 7 - Bioethics as 

Reflection Instrument in the Field of Health, and TA 8 – Bioethics as guideline for the 

Practice of Nursing. Identified, therefore, that the studies published by researchers of nursing 

allow a solid understanding of bioethics is anchored to the various situations of professional 

practice. The analysis of the research provided to highlight countless contributions to nursing 

practice, which, briefly, indicate that the nursing professional acknowledges bioethics as a 

field of reflection to their practice, guiding their actions from the principles of autonomy, 

justice, beneficence and no harm, since the professional ethical action involves more than the 

performance of procedures and techniques. Therefore, it is essential to ensure that the 

practices, interpersonal relationships and the decisions taken, bioethical reflection serves as a 

liaison to ensure respect for the rights and the preservation of human dignity. Thus, it is 

necessary to encourage researchers to develop new nursing studies that address bioethical 

approaches to provide subsidies for the qualification, integrity and civility in the actions of 

nursing.  

 

 

Keywords: Nursing. Bioethics. Nursing Research. 
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RESUMEN 

 

 

NOGUEIRA, M. F. Producción científica en la bioética en el campo de la enfermería: 

revisión integradora de la literatura. 2009. 124f. Disertación (Maestría) – Centro de las 

Ciencias de la Salud, Universidad Federal de la Paraiba, João Pessoa/PB, 2009. 

 

 

Considerando la importancia de estatizar el conocimiento producido por los pesquisidores de 

la enfermería en el campo de la bioética, el presente estudio tiene como objetivos sintetizar 

producciones científicas  de la enfermería en el campo de la bioética en el periodo de 2000 a 

2008, identificar las temáticas aportadas en los estudios seleccionados  para la investigación 

propuesta, investigar las contribuciones de las producciones científicas de la enfermería en el 

campo de la bioética para respaldar la practica profesional, y verificar la formación 

académica, titulación y el área de la actuación de los pesquisidores de las publicaciones de la 

enfermería en el campo de la bioética. Es una revisión integradora de la literatura, modalidad  

de la investigación que permite construir una análisis mas grande de la literatura en que 

conclusiones de los estudios anteriormente conducidos son sumariadas con la finalidad que se 

formulen inferencias bajo un tópico especifico. Para la identificación de los estudios 

publicados en el área de la enfermería y bioética fue hecha una busca on- line y la muestra fue 

compuesta por 46 estudios. Los resultados  apuntan  que la base Cielo disponible 43,4% de las 

publicaciones; la Revista el mondo de la salud han se destacado con 21,7% de las 

publicaciones incluidas en esta revisión; los pesquisidores son representados en sus mayoría 

por los enfermeros doctores, con la representación de 32,6% de lo total; cuanto al campo de la 

actuación profesional, lo que mas obtuve destaque fue lo dos enfermeros que están en la 

practica docente en niveles de la Graduación y Post-graduación, con 42,0% de lo total de los 

profesionales. Cuanto a la temática abordada en los estudios fue posible constatar  

convergencias y divergencias entre las discusiones propuestas por los estudios, el que  suscitó 

la construcción de ocho investigaciones temáticas (IT), de acuerdo con los presupuestos de la 

revisión integradora, son ellas: IT1- Bioética, enfermería y desarrollo científico-tecnológico; 

IT2 - Reflexiones Bioéticas y Conflictos Éticos en la Asistencia a la Salud; IT3 - Bioética y 

Pesquisa envolviendo Seres Humanos; IT4 - Bioética y el termino de la vida; IT5 - Bioética y 

Enseño en el Campo de la Enfermería; IT6- Bioética y Derechos de los usuarios de los 

Servicios de la Salud; IT7 - Bioética como instrumento de la reflexión en el Campo de la 

Salud e IT8 - Bioética como hilo conductor para la Practica de la Enfermería. Por lo tanto ha 

se identificado en los estudios publicados por los pesquisidores de la enfermería  permitió una 

sólida comprensión que la bioética es respaldada a la diversas situaciones de la practica 

profesional. La análisis de las pesquisas  proporcionó resaltar muchas contribuciones para la 

practica de la Enfermería que en síntesis, revelan que el profesional de la Enfermería reconoce  

la bioética como el campo de la reflexión para sus practica, norteando sus acciones a partir de 

los principios de autonomía, justicia, beneficencia y non-maleficencia, una vez que la acción  

ética del profesional envolved muy más que la realización de los procedimientos y técnicas. 

Por lo tanto, es imprescindible asegurar que en las practicas, en los reracionamientos 

interpersonales y en las decisiones tomadas, la reflexión bioética sirva como una ligación  

para garantizar el respecto a los derechos y a la preservación de la dignidad humana. Así se 

hace necesario estimular los pesquisidores de la enfermería a desarrollar nuevos estudios que 

contemplen enfoques bioéticos con la finalidad de fornecer subsidios para la calificación, 

integradora y humanización en las acciones de la enfermería.   

 

Palabras Claves: Enfermería. Bioética. Pesquisa en Enfermería.  
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A construção do conhecimento em enfermagem tem como uma de suas principais 

metas situá-la no contexto da ciência. Para Leopardi (1999), a ciência pode ser definida como 

um conjunto de informações descritivas, explicativas e preditivas da realidade; é sempre uma 

construção mental sobre a mesma; é o resultado da observação e experiência em torno dos 

fenômenos. Com base neste entendimento, a ciência é uma ferramenta de suma importância 

para o progresso de uma profissão. Nesse sentido, para Abreu et al. (2006), a enfermagem é 

uma profissão que vem fazendo ciência ao longo da sua história, buscando a cada dia sua 

valorização profissional por meio do desenvolvimento de pesquisas relacionadas à produção 

de conhecimentos essenciais e prioritários para a saúde, objetivando respaldar a sua prática e 

o progresso da profissão.  

De acordo com Furegato (2008), a enfermagem congrega conhecimentos oriundos de 

diferentes ciências teóricas e de diversas áreas aplicadas envolvendo o biológico, o humano e 

o social, em que a produção deste conhecimento visa contribuir para melhorar a qualidade das 

ações desempenhadas pelos profissionais e obter melhores níveis de saúde para os seres 

humanos. Se o conhecimento humano é extremamente diversificado, na enfermagem não 

poderia ser diferente. Corroborando com a autora supracitada, Leopardi (1999) afirma que por 

constituir-se em uma profissão da área da saúde, não há de negar-se que a normatização das 

práticas da enfermagem está imbricada em padrões morais, econômicos, políticos, sociais e 

científicos, os quais permeiam o fenômeno da assistência à saúde. 

Esta articulação de saberes que a enfermagem traz consigo permite perceber todo o 

processo evolutivo desta profissão no contexto da saúde. Nesse sentido, a enfermagem que 

teve seu início marcado por estigmas e considerada por vários séculos apenas como uma 

atividade praticista em decorrência de seu surgimento, transcende a prática do saber e agrega-

se ao conhecimento científico, transformando a produção desse saber em uma prática coerente 

com as atividades a serem desenvolvidas pela equipe profissional. Portanto, o foco da 

enfermagem que antes era centrado apenas nas tarefas e procedimentos, sem levar em 

consideração a estrutura intelectual, perpassa atualmente por uma fase de construção de um 

corpo de conhecimentos próprios para embasar sua prática profissional. 

A inversão desta trajetória da enfermagem vem acontecendo de fato nas últimas 

décadas mediante o desenvolvimento de pesquisas científicas. Assim, a produção do 

conhecimento em enfermagem no mundo que teve seu início marcado em 1859, a partir da 

publicação de Notes on Nursing por Florence Nightingale, emerge em meio a uma crescente 
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preocupação em explorar e justificar a essência da profissão, culminando em estudos 

contemporâneos que vêm determinando o fortalecimento da construção do saber da 

enfermagem, enquanto ciência em plena evolução (SANTO; PORTO, 2006).  

Frente a este panorama, segundo Marziale (2006), em nível de Brasil a produção do 

conhecimento científico em enfermagem está se fortalecendo e o país assume uma posição de 

destaque no contexto Latino-americano na formação de pesquisadores e na produção do 

conhecimento pela qualidade das pesquisas desenvolvidas. Para Araújo, Brandão e Leta 

(2007), este cenário entra em evidência, principalmente, após a criação de programas de 

mestrado em diferentes Escolas de Enfermagem na década de 1970 e de doutorado, no início 

dos anos 80, os quais incentivaram a formação de novos pesquisadores e o desenvolvimento 

da pesquisa na área. Entretanto, desde 1954 a Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn, já 

veiculava os primeiros estudos desenvolvidos mediante investigações científicas, marcando 

por sua vez o início da produção do conhecimento em enfermagem. 

O desenvolvimento da Pós-graduação Stricto Sensu em enfermagem foi decisivo para 

o seu engrandecimento no campo da ciência e da saúde, visto que é inegável a ampliação da 

produção científica na área de enfermagem, o que possibilitou sua consolidação no cenário 

educacional nacional e internacional, além da contribuição decisiva para a formação de 

recursos humanos qualificados e para seu desenvolvimento científico-tecnológico brasileiro 

(PADILHA et al., 2007). Para Marcon e Elsen (1999), este crescimento que a enfermagem 

vem obtendo nas últimas décadas, a partir do desenvolvimento de pesquisas, tem ocorrido 

paralelamente a uma crescente preocupação com a necessidade de instituir e subsidiar 

mudanças em sua prática.  

Diante desta necessidade destacada pelos autores supracitados, vários temas têm sido 

foco das pesquisas em enfermagem no Brasil, as quais são publicadas e divulgadas nos mais 

diversificados periódicos de circulação nacional e internacional. Dentre os temas abordados 

pelos pesquisadores em enfermagem, encontrados após uma sumária consulta na Biblioteca 

Virtual em Saúde, pode-se mencionar: „Enfermagem e Sistematização da Assistência‟, 

„Enfermagem e Atenção Básica‟, Enfermagem e Qualidade de Vida‟, „Enfermagem e 

Processo de Envelhecimento‟, „Enfermagem e Sexualidade‟, „Enfermagem e Gerenciamento‟, 

dentre muitas outras temáticas que são alvo dos estudos realizados. 

Uma das temáticas que também tem despertado a atenção dos pesquisadores da área 

da enfermagem e que merece destaque é a Bioética, seus princípios e suas diversificadas 

vertentes. De acordo com Barchifontaine (2004), „bioética‟ é um neologismo derivado das 



 

19 

palavras gregas bios e ethike, que significam, respectivamente, vida e ética, ou seja, a ética da 

vida. O termo foi anunciado pela primeira vez na sociedade em 1970 pelo oncologista e 

biólogo Van Rensselaer Potter da Universidade de Wisconsin, Madison, com o objetivo de 

ajudar a humanidade em direção a uma participação racional e cautelosa no processo de 

evolução biológica e cultural, em meio a uma disciplina que combina conhecimento biológico 

com o conhecimento dos sistemas de valores humanos. 

A bioética, que em sua conotação inicial relacionava-se com uma preocupação ética de 

preservação do planeta, com o passar dos tempos tornou-se envolta por diferentes conceitos e 

percepções, sendo compreendida até então como um estudo multidisciplinar da conduta 

humana na área das ciências da vida e da saúde, mediante valores e princípios morais 

(KOERICH; MACHADO; COSTA, 2005). Para Barchifontaine (2004), a bioética é definida 

como sendo o estudo sistemático das dimensões morais das ciências da vida e do cuidado da 

saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto interdisciplinar. Assim, 

a bioética como disciplina norteadora das práticas de saúde, também perpassa em meio às 

ações executadas pelos profissionais de enfermagem. 

Neste entendimento, é intrínseca a interligação enfermagem-bioética, haja vista que 

desde o início da sua história tal profissão denota parâmetros éticos como questão central para 

a sua prática (ZOBOLI; SARTÓRIO, 2006). Diante deste enfoque, a enfermagem que tem seu 

processo de trabalho voltado ao cuidado a indivíduos, família e comunidade, está diretamente 

inter-relacionada à bioética, isto porque sua prática profissional inclui dois componentes 

igualmente importantes: o técnico-operativo e o ético-moral. Entretanto, mesclar ambos de 

maneira equilibrada não tem sido tarefa fácil na trajetória desta profissão, ora prevalece a 

competência técnica do enfermeiro, ora a rigidez na observância de códigos éticos e 

deontológicos ofuscam os conhecimentos científicos que fundamentam a prática da 

enfermagem (OGUISSO; ZOBOLI, 2006). 

 Tendo em vista que a prática da enfermagem sofre efeitos da dependência do 

científico e das dimensões éticas, o interesse no desenvolvimento de pesquisas na interface 

enfermagem e bioética parte do princípio de que atividades exercidas no trabalho da 

enfermagem suscitam uma compreensão bioética. Conforme Kurcgant (2005), o processo de 

trabalho da enfermagem é complexo e apresenta uma combinação de três ações não 

dissociadas: o processo de cuidar e/ou assistir, o processo de ensinar e/ou pesquisar e o 

processo de administrar e/ou gerenciar. Dessa forma, seja qual for o cenário de atuação, as 
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questões relevantes em meio ao processo de trabalho da enfermagem envolvem 

conhecimentos essenciais sobre os enfoques bioéticos.  

Nas três dimensões de atuação da enfermagem, a bioética é na realidade um dos eixos 

norteadores do seu exercício profissional. Dessa forma, na prática da enfermagem, como 

afirmam Chaves, Costa e Lunardi (2005), a bioética aponta de modo mais específico para a 

reflexão sobre valores relacionados à vida, à morte e à saúde humana, com seus múltiplos 

dilemas decorrentes. Oguisso e Zoboli (2006) destacam que a bioética contribui positivamente 

no sentido de dar conta da tarefa desafiadora de articular competência técnica e autonomia 

profissional com compaixão, sensibilidade e responsabilidade, numa relação de vínculo e 

confiança, que possibilita conformar a integralidade da atenção de enfermagem. Esta condição 

remete à necessidade de elaboração de estudos científicos que apontem resultados reforçando 

a prática da enfermagem entremeada com padrões bioéticos.  

Levando-se em consideração que a construção do conhecimento se dá através de 

estudos e pesquisas sobre a temática que se quer enfocar, é uma necessidade premente 

investigar acerca da produção do conhecimento da enfermagem no campo da bioética, na 

compreensão de que estas duas temáticas são indissociáveis para a realização da prática desta 

profissão. Conforme afirmam Zoboli e Sartório (2006), atualmente a bioética vem se 

agregando à construção histórico-social da prática da enfermagem, imprimindo-lhe novas 

perspectivas no sentido de dar conta dos desafios decorrentes da necessidade de agregar ética 

à técnica. Zoboli (2007) reafirma a importância deste entrelace ao enfocar que a bioética e a 

enfermagem têm muito a contribuir uma com a outra. 

Assim, a produção do conhecimento na enfermagem é um entrelace de nuances onde a 

bioética figura como um ponto principal para que as práticas profissionais, seja na assistência, 

no ensino ou na gerência, possam ser desenvolvidas com bases científicas. Neste ínterim, a 

busca na literatura de publicações de estudos envolvendo a ligação enfermagem-bioética, 

enquanto produção científica, através de uma revisão integrativa, constitui-se em uma 

investigação do conhecimento científico da enfermagem e da bioética no sentido de 

vislumbrar novas assertivas e caminhos para o desenvolvimento das ações desta profissão.  

Esta busca orientada pela revisão integrativa da literatura, proporcionará sumarizar e 

conhecer a produção do conhecimento, extrapolando não apenas o fazer, mas reconhecendo 

que este necessita de ciência e arte respeitando o ser humano como um ser especial na 

diversidade da saúde e da doença. Logo, o resgate das publicações científicas na área temática 

proposta neste estudo, levará a um conhecimento da produção nacional na área da 
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enfermagem e bioética. A partir desta investigação, entende-se que este resgate contribuirá 

para a produção do conhecimento na área da saúde, especificamente na enfermagem, sendo 

esta razão um dos reflexos motivadores para o desenvolvimento do presente estudo. 

Nesse sentido, o reconhecimento da dualidade enfermagem e bioética fundidas em um 

embasamento para o desenvolver das ações imbuídas no processo de trabalho em 

enfermagem, também constitui motivação para a realização desta pesquisa. Aliada a esta 

concretude, e por acreditar que a bioética permeia toda e qualquer ação desenvolvida pelo 

enfermeiro, também impulsionou a buscar na literatura a produção científica nesta área de 

conhecimento, que certamente contribuirá para estudos relevantes na temática trabalhada. 

Minha aproximação com a temática bioética veio à tona mesmo antes de ingressar no 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

quando no processo para a seleção do referido Programa apresentei um projeto de pesquisa 

direcionado ao campo da bioética, tendo como objeto de investigação os direitos de idosos 

usuários do Sistema Único de Saúde no contexto do Programa Saúde da Família (PSF). 

Embora o ingresso no Mestrado tenha me afastado do PSF e a inviabilidade do 

desenvolvimento do estudo acima mencionado tenha sido marcada, a bioética continuou a ser 

o objeto das minhas leituras e estudos. 

Na busca intermitente de um tema que fosse possível uma articulação com o enfoque 

bioético, eis que surge o conhecimento desta modalidade de investigação denominada 

Revisão Integrativa da Literatura, já presente em diversas teses e dissertações dos mais 

diferentes Programas de Pós-Graduação em Enfermagem no Brasil, o que despertou a 

expectativa de desenvolver o estudo nesta modalidade de pesquisa. Assim, tendo a bioética 

como foco da minha investigação, ficou consolidada a opção de trabalhar com esta 

metodologia, aplicando-a como um pilar para a integralização da produção do conhecimento 

em enfermagem e bioética. 

Enquanto enfermeiro e aluno da Pós-Graduação em Enfermagem/Nível Mestrado, a 

decisão de enveredar no desenvolvimento de uma revisão integrativa da literatura partiu de 

três premissas básicas: o desejo de adquirir mais conhecimentos acerca desta modalidade 

metodológica ainda pouco trabalhada no meio científico e na nossa realidade local, a 

necessidade de investigar que estudos a enfermagem brasileira está produzindo no campo da 

bioética e também para respaldar novos estudos concernentes a esta temática e subsidiar a 

prática da enfermagem nos seus diversos campos de atuação.  
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Considerando a importância de socializar o conhecimento produzido por 

pesquisadores de enfermagem no campo da bioética, a revisão integrativa mostra-se como um 

método de investigação de suma relevância para possibilitar a busca de respostas para as 

seguintes questões norteadoras propostas para este estudo: quais as temáticas que são 

abordadas em publicações de enfermagem disseminadas em periódicos on-line no período de 

2000 a 2008, no campo da bioética? Quais as contribuições dos estudos realizados no campo 

da bioética para a prática da enfermagem? Qual a formação acadêmica, titulação e área de 

atuação profissional dos pesquisadores das publicações de enfermagem no campo da bioética? 

Tais questões norteadoras definem precisamente o problema em questão, bem como o objeto 

de estudo desta revisão integrativa. 

Frente ao exposto, o presente estudo se refere a uma revisão integrativa da literatura 

que tem como objetivos: identificar as temáticas abordadas nos estudos selecionados para a 

investigação proposta; investigar as contribuições das produções científicas da enfermagem 

no campo da bioética para respaldar a prática profissional; verificar a formação acadêmica, 

titulação e a área de atuação dos pesquisadores das publicações de enfermagem no campo da 

bioética; e sintetizar as produções científicas de enfermagem no campo da bioética no período 

entre 2000 e 2008. 
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2.1 Produção científica da enfermagem:  
resgatando sua história  
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As primeiras referências ao termo „enfermeira‟ são apontadas no Velho Testamento 

Bíblico, não sendo ainda caracterizada como profissão, mas sim como reflexo da derivação do 

termo latim nutrix, que significa „mãe enfermeira‟ – imagem associada a uma mulher que 

acompanhava crianças, razão esta da designação cultural genérica do substantivo feminino 

utilizada para se referir a esta categoria profissional (NAUDERER; LIMA, 2005). 

 Depois de muitos séculos o termo/pessoa „enfermeira‟ passou a ser associado a 

„alguém que cuida de enfermos‟ não necessariamente do sexo feminino. Mediante esta 

compreensão eis que surge a Enfermagem, enquanto profissão, como resposta às necessidades 

e ao desejo de manter pessoas saudáveis, prestando cuidados e proporcionando conforto e 

proteção aos doentes (NAUDERER; LIMA, 2005). Mesmo com esse aspecto caritativo 

assumido pela enfermagem, a influência da religiosidade também se fez presente devido à 

crença que se tinha de que a caridade era o amor de Deus em ação, proporcionando o 

fortalecimento do caráter, a purificação da alma e o lugar garantido no céu para aqueles que a 

praticavam (PADILHA; MANCIA, 2005). 

 Reportando-se à enfermagem moderna, evidencia-se no século XIX a figura de 

Florence Nightingale, considerada a precursora e a fundadora desta nova face da enfermagem 

em todo o mundo. Nascida em uma família inglesa abonada e educada, teve a oportunidade de 

estudar matemática, religião, filosofia e diversos idiomas, e, devido à sua religiosidade, tinha 

como propósito fazer o „trabalho de Deus‟: ajudar os pobres, os doentes e os menos 

favorecidos (KRUSE, 2006; PADILHA; MANCIA, 2005). 

O embasamento de Florence no que concerne às práticas de enfermagem teve como 

principal fundamento os variados estágios em instituições hospitalares, principalmente no 

Instituto de Diaconisas de Kaiserwerth na Alemanha, onde aprendeu muitos conceitos 

importantes na disciplina da enfermagem, como: regras e horários rígidos, religiosidade e 

divisão do ensino por classes sociais. Vale ressaltar que a mesma conheceu ainda o trabalho 

desenvolvido pelas Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo em Paris, apreendendo os 

modos de assistência e administração, o cuidado aos doentes e a organização, os quais 

influenciaram na construção do seu modelo de enfermagem (KRUSE, 2006). 

 A partir dessas vivências, Florence Nightingale passa a ter experiências marcantes e 

significativas em seu trabalho no cuidar de doentes, porém obteve maior projeção a partir de 

sua participação voluntária na Guerra da Criméia em 1854, juntamente com outras 38 
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mulheres voluntárias. Naquele cenário, encontrara um hospital com mais de 4000 soldados 

feridos da guerra e começou a pôr em prática ações básicas de enfermagem, como: 

alimentação adequada, limpeza e ventilação do ambiente, troca de roupas de cama, separação 

entre doentes e feridos, higienização, e ainda preocupava-se com a ordem hospitalar, 

economia e custos, divisão do trabalho e supervisão (KRUSE, 2006; PADILHA; MANCIA, 

2005).  

Florence obteve um significativo reconhecimento profissional e ao retornar da guerra, 

foi considerada uma heroína por sua atuação e como prêmio recebeu 40 mil libras do Governo 

Inglês, o que possibilitou a realização do sonho de fundar a primeira escola de enfermagem, 

fato acontecido em 1860 junto ao Hospital St. Thomas em Londres. O funcionamento inicial 

da escola tinha como pressuposto central a preparação de enfermeiras para o serviço 

hospitalar e para visitas domiciliares a doentes pobres, bem como o preparo de profissionais 

para o ensino da enfermagem (KRUSE, 2006; PADILHA; MANCIA, 2005). Isso nos faz 

entender a divisão do trabalho em enfermagem na atualidade. 

Nesse contexto, tomando como base o fato de que o conhecimento, em qualquer área 

da ciência, não é um fim em si mesmo, mas se torna instrumento para o trabalho por sua 

transformação em tecnologia, para que a prática não se torne uma mera prescrição, Leopardi 

(1999, p. 08) afirma que diante da construção e representatividade do saber da enfermagem  

a questão teórica na profissão nasce em Florence Nightingale, quando ela 

apresenta suas reflexões e diz que a natureza da Enfermagem é diferente da 

medicina e que, portanto, é necessário estudar e estruturar as maneiras de 

fortalecer nos indivíduos suas potencialidades naturais para que, por sua 

própria força, se opere a cura. Com esta proposição ela afirma a importância 

de um trabalho dirigido por conhecimentos gerais e específicos que todo 

enfermeiro deve possuir. Funda uma escola para ensinar voluntárias e 

institucionaliza a profissão, fornecendo-lhe um caráter científico. Desse 

momento em diante, principalmente nos Estados Unidos, desenvolvem-se 

propostas teóricas, para responder questões sempre presentes na 

Enfermagem sobre assistência à saúde, sobre os conhecimentos necessários 

para os profissionais, sobre o tipo de relação terapêutica com os indivíduos 

que demandam cuidados, sobre o que é próprio da profissão e tantos outros 

temas. 

 

Cestari (2003) destaca que Nightingale implantou na segunda metade do século XIX 

as bases da enfermagem moderna e apresentou proposições interligadas que podem ser 

consideradas como uma teoria. Deste período até a metade do século XX, a prática baseada 

em regras, tradições e princípios era a base do saber da enfermagem. Este saber, que 

corresponde ao domínio de uma atividade, obtido através de longos períodos de trabalho nos 
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hospitais, não tinha uma articulação adequada que descrevesse o cuidado prestado nem 

tampouco era comunicado de forma sistemática. 

De acordo com Andrade (2007), desde Florence alguns termos como disciplina, 

obediência e subserviência na enfermagem passam a ser indissociáveis do exercício diário 

desta profissão, tanto nas ações assistenciais como nas relações interpessoais no contexto 

hospitalar. Isso se deve ao fato da concepção do hospital como um espaço de cura, em que o 

médico era considerado como o principal responsável por cuidados válidos, por serem 

científicos. A enfermagem, por outro lado, passa a ser vista apenas como prática de cuidados 

secundários, sem importância ou valor.  

Contraditoriamente, esse não reconhecimento da profissão foi um passo de grande 

significância para o engrandecimento da mesma, pois a enfermagem que antes era 

desempenhada sob a forma de cuidados generalizados sem embasamentos, vem sofrendo 

modificações até os dias atuais com o propósito de prestar assistência à sociedade respaldada 

em conhecimentos científicos.  

No Brasil, segundo Roese et al. (2005), a profissionalização da enfermagem ocorreu a 

partir da década de 1920 mediante a articulação do Departamento Nacional de Saúde Pública 

(DNSP) com a Fundação Rockefeller (Instituição norte-americana de atenção à saúde). A 

estratégia política sanitarista do governo brasileiro devido à preocupação com os surtos de 

cólera, peste bubônica, febre amarela e varíola que estavam prejudicando a exportação do café 

e interferindo na economia brasileira, culminou com a vinda de enfermeiras americanas até o 

Brasil para atuação na saúde pública. Assim, o marco histórico do surgimento da enfermagem 

no Brasil foi a criação de um Serviço de Enfermeiras no DNSP, com a posterior implantação 

da Escola de Enfermagem Anna Nery na Universidade Federal do Rio de Janeiro, segundo os 

princípios norteadores do Sistema Nightingale.   

A profissão de enfermagem está legalmente consolidada no Brasil, quanto ao exercício 

da sua prática, desde 1931 mediante o Decreto-Lei nº. 20.109/31. O referido Decreto 

regulamentou a prática da enfermagem no Brasil e fixou condições para a equiparação das 

escolas de enfermagem à Escola Anna Nery, a qual foi estabelecida como escola oficial 

padrão para o ensino da profissão. No final da década de 1940 as escolas de enfermagem 

passaram a ser reguladas pelo então Ministério da Educação e Saúde, que através da Lei nº 

775, dispôs sobre o ensino de enfermagem no país (CARVALHO, 2007)  
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Na década de 1950, o acelerado processo de industrialização desencadeou uma 

proliferação da rede hospitalar, haja vista a necessidade de manter o corpo do trabalhador apto 

para suas atividades laborais. Logo, para manter a capacidade produtiva deste, abre-se um 

novo espaço para a atuação da enfermagem e aumenta o número de profissionais. Mediante ao 

crescimento do pessoal de enfermagem nos serviços de saúde, verificou-se a necessidade de 

disciplinar o exercício profissional, o que ocorreu através da Lei nº. 2604/55, posteriormente 

regulamentada pelo Decreto nº. 50387/61. Apesar da nova legislação norteadora, a 

fiscalização do exercício profissional da enfermagem, em suas várias categorias, continuou a 

pertencer ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, tendo em vista a ausência de 

órgãos de classe com tal competência legal. Tal possibilidade só ocorreu com a criação dos 

Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, com a promulgação da Lei nº. 5905/73 

(DANTAS; AGUILLAR, 1999).  

Devido à necessidade de ajustamentos no foco da ação profissional da enfermagem, 

reformulações nos documentos anteriormente citados permitiram a criação de outros dois 

instrumentos legais para regulamentar o exercício da profissão: a Lei nº. 7.498/86 e o Decreto 

nº. 94.406/87, que dispõem sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Em tais 

instrumentos é enfatizado o livre exercício da enfermagem em todo o território nacional, 

sendo exercida privativamente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de 

enfermagem e parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação e salientando a 

obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem – COREN, com 

jurisdição na área onde ocorre o exercício (COFEN, 1986). 

A Lei nº. 7.498/86 define as categorias dos profissionais de enfermagem e determina 

as atribuições e competências de cada um dos membros da equipe profissional. A composição 

heterogênea da equipe de enfermagem brasileira (enfermeiros, técnicos e auxiliares), surgida 

mediante a divisão técnica e social do trabalho da enfermagem, ao mesmo tempo em que 

atende às necessidades do mercado, reforça a fragmentação e a subdivisão do trabalho na área 

(CARBONI; NOGUEIRA, 2006). 

Por outro lado e independentemente da subdivisão da enfermagem brasileira em 

categorias distintas, como qualquer outra atividade humana a enfermagem possui um conjunto 

de idéias e modos de atuar que constituem o conhecimento, o saber em que se baseia sua 

prestação de serviço à sociedade. Conforme afirma Leopardi (1999), a prática da enfermagem 

não é uma simples ordenação de procedimentos, corresponde a um processo cognoscível, 

objetivo e decifrável, de modo que quanto mais explícita for a fonte de onde se origina, tanto 
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mais consistente será a avaliação das ações desta profissão em termos de coerência entre 

necessidade e finalidade. Nesta lógica, se inicia a publicação de trabalhos propondo a 

necessidade de dar à atividade do enfermeiro um caráter metódico.  

Para Nóbrega e Silva (2009), a tentativa de organizar o conhecimento da enfermagem 

ocorreu a partir da década de 1950, quando houve um considerável avanço na construção e na 

organização dos seus modelos conceituais, os quais foram desenvolvidos por diferentes 

caminhos, no entanto, com conceitos comuns que são essenciais à prática profissional: 

enfermagem, ser humano, ambiente e saúde. Destarte, surgiram muitos questionamentos em 

torno do agir tecnicamente orientado, quando então os enfermeiros, segundo Andrade (2007), 

passaram a enfatizar a aplicação de princípios científicos nos seus procedimentos. A partir 

daí, aumentaram as reflexões sobre a necessidade de desenvolver um corpo de conhecimento 

específico que pudesse conferir identidade e autonomia à profissão. 

Na sequência cronológica, iniciou-se na década de 1960 uma grande busca no sentido 

de elaborar modelos conceituais e teorias de enfermagem, com o objetivo de descrever e 

caracterizar os componentes dos fenômenos que lhe são pertinentes, e cuja finalidade é 

explicar, elucidar e interpretar, ou seja, dizer o significado e o porquê dos fatos e suas relações 

(ANDRADE, 2007). Neste enfoque, Nóbrega e Silva (2009) salientam que as teorias de 

enfermagem objetivam esclarecer uma relação entre diferentes conceitos, para então explicar 

e, por conseguinte, direcionar a assistência de enfermagem prestada ao ser humano.  

É inegável que o surgimento das teorias de enfermagem revela a tentativa de 

esclarecer e desmistificar muitos conceitos que permeiam suas ações, a renovação ou 

ampliação de conhecimentos como um saber específico para si mesma, bem como remete a 

proposição de conceitos e modelos tentando responder uma série de questões, tais como: o 

que é enfermagem? Para que serve a enfermagem? O que fazem os enfermeiros? Qual a 

diferença entre a enfermagem e as outras profissões de saúde? É na busca de respostas para 

tais questionamentos que se verificou que a enfermagem carecia de outros enfoques teóricos 

para subsidiar ainda mais a prática das suas ações respaldada em modelos científicos 

(LEOPARDI, 1999). 

As teorias servem de referencial para a análise da prática de enfermagem. As teóricas 

explicam cada uma a seu modo, a prática de enfermagem, por meio de conceitos que 

expressam o desenvolvimento de ações por meio das quais ficam explicitadas suas visões do 

mundo profissional. Nesse sentido, várias teorias de enfermagem foram construídas e vem 

auxiliando a profissão a focar seus problemas e conceitos. 
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 Dentre elas pode-se mencionar: teoria do processo interpessoal de Hildegard Peplau 

em 1952; teoria da enfermagem centrada no paciente de Faye Abdellah em 1960; teoria da 

enfermagem humanista de Patterson e Zderad em 1960; teoria da conservação e da 

enfermagem holística de Myra Levine em 1966; teoria do ser humano unitário de Martha 

Rogers em 1970; teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta em 1970; teoria 

do autocuidado de Dorothea Orem em 1971; teoria do alcance de metas de Imogene King em 

1971; teoria do cuidado transcultural de Madeleine Leininger em 1978; teoria do cuidado 

essencial de Benner e Wrubel em 1989; dentre várias outras teorias não menos importantes e 

que não foram citadas, mas que são ferramentas indispensáveis para a construção da 

enfermagem, possibilitando sua maior visibilidade e diferenciação, tanto no setor saúde como 

na sociedade em geral (LEOPARDI, 1999). 

Concebendo as teorias de enfermagem como um instrumento fundamental para 

respaldar a prática profissional, é inegável sua importância na consolidação da enfermagem 

enquanto ciência. Contudo, a produção de conhecimentos da enfermagem vai além da 

construção de teorias, uma vez que esta, enquanto profissão e ciência, a cada dia vêm 

ampliando seu espaço entre as ciências da saúde pela produção de pesquisas clínicas e básicas 

que estabelecem a base científica para o cuidado de indivíduos, família e comunidade. Esta 

produção tem ganhado visibilidade junto à sociedade e a academia por meio dos artigos 

publicados em revistas científicas de todo o mundo (MARZIALE; MENDES, 2007). 

Entretanto, até alcançar este patamar, a enfermagem teve que percorrer toda esta trajetória 

permeada de entraves. 

No decorrer de sua trajetória, a enfermagem vem lutando para conquistar seu espaço e 

reconhecimento profissional. Ao analisar historicamente o percurso da pesquisa da 

enfermagem brasileira, verifica-se que em quase oito décadas ela só passou a ganhar impulso 

nas quatro últimas. Isso remete ao entendimento de que a enfermagem moderna, instaurada no 

século passado por Nightingale, demandou muitas décadas para ser considerada atualmente 

um campo de conhecimentos e de práticas reconhecido no meio científico (ROESE et al., 

2005).  

Historicamente, a investigação científica de enfermagem, no Brasil, acontece com a 

inserção, no início do século XX, das enfermeiras norte-americanas, a convite do então diretor 

do Departamento Nacional de Saúde Pública, Carlos Chagas, para organizar um corpo de 

Visitadoras Sanitárias para combater as epidemias que assolavam o país. Através de um 

acordo de cooperação firmado com a Fundação Rockfeller, o país recebeu inicialmente a 
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enfermeira Ethel Parson, em 1921, para dirigir as ações de enfermagem no DNSP. 

Posteriormente mais 13 enfermeiras chegaram ao Brasil (LOPES, 2002). 

Ethel Parson, com sua visão prospectiva, se mobilizou para implantar uma Escola de 

Enfermagem, no que foi apoiada pelos governantes da época. Diante da aprovação, em 1922, 

cria-se a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), hoje, 

Escola de Enfermagem Ana Nery, implantada em 1923. Portanto, foi no intermédio da criação 

e consolidação da Escola de Enfermeiras do DNSP que se iniciaram, no Brasil, os primeiros 

ensaios para a investigação científica. Assim, em 1932, foi criado o primeiro instrumento de 

divulgação das informações de Enfermagem denominado Annaes de Enfermagem, que, a 

partir de 1954, passou a chamar-se Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn (LOPES, 

2002).  

Todavia, apesar da Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), órgão de divulgação 

da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), já existir desde a década de 1930, os 

artigos por ela publicados não eram originários da investigação científica. No entanto, surge a 

primeira referência à pesquisa em enfermagem no ano de 1952, com iniciativa da professora 

Glete de Alcântara, a qual deu origem à Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

- Ribeirão Preto (OLIVEIRA; PAIVA; KAKEHASHI, 1997).  

Em seguida, evidencia-se a primeira pesquisa sistematicamente organizada, intitulada 

por Levantamento de recursos e necessidades de enfermagem, estudo realizado no período de 

1956 a 1958 por um grupo de trabalho da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), com 

apoio da Fundação Rockfeller, do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Fundação de 

Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP), Ministério da Saúde (MS), Organização Pan-

americana de Saúde (OPAS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse 

estudo pode ser considerado como o marco inicial na história da pesquisa em enfermagem 

(ASSIS et al., 1993; LOPES, 2002). 

Outros dois marcos relevantes na história da pesquisa em enfermagem foram: a defesa 

de tese de cátedra da Professora Titular Glete de Alcântara, em 1963, defendida na Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto, com o título: A Enfermagem 

Moderna como Categoria Profissional: obstáculos à sua expansão na sociedade brasileira, 

que é a primeira tese em enfermagem e constitui uma tese de cátedra; e o XVI Congresso 

Brasileiro de Enfermagem, produzido pela ABEn em 1964, realizado na Bahia, teve como 

tema central A Enfermagem e a Pesquisa, confirmando o envolvimento e o interesse dos 

enfermeiros brasileiros com a investigação, com as novas descobertas e com os novos rumos 
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que a enfermagem deveria tomar para acompanhar o movimento de expansão da pesquisa e o 

desenvolvimento industrial/tecnológico do país. Nesse congresso, deu-se ênfase à construção 

de um corpo de conhecimento próprio da profissão (LOPES, 2002). 

Nesta oportunidade Oliveira (1964 apud Oliveira, Paiva e Kakehashi, 1997, p. 20) 

destaca que 

[...] o importante era criar-se uma mentalidade nova no Brasil. [...] e que 

para desenvolvê-la cabe às escolas de enfermagem em seus cursos de 

graduação e pós-graduação, a responsabilidade de formar e especializar 

profissionais capazes de atuar numa sociedade em mudanças, 

compreendendo que esta mudança é motivada pela conquista que faz o 

homem em todos os ramos do saber e da técnica.  

 

Sob outro ângulo, porém com base na afirmativa do autor supracitado, o quarto marco 

foi representado pelo ingresso da enfermagem, no início da década de setenta, no sistema 

nacional de pós-graduação, por força da Lei da Reforma Universitária (Lei nº. 5540/68), que 

impôs mudanças no sistema educacional do país, entre as quais a exigência da redefinição do 

corpo docente a partir da qualificação acadêmica de mestres e doutores (ASSIS et al., 1993). 

A partir da Reforma Universitária em 1968, um grande incremento foi dado à Pós-Graduação, 

e a Enfermagem cria a partir dessas determinações o primeiro curso de Pós-Graduação Stricto 

sensu em nível de mestrado, na Escola de Enfermagem Anna Nery, em 1972. Esse foi um 

passo decisivo na criação de um novo paradigma para a pesquisa em Enfermagem, cujo 

modelo se fundamentava na racionalidade da ciência moderna (LOPES, 2002). 

Para Moura et al. (2005), a pós-graduação brasileira que teve sua aprovação no 

Conselho Federal de Educação, em 1965, através do parecer nº. 977/65, tendo sido instituída 

pela Reforma Universitária de 1968, surgiu mediante a lacuna existente no corpo docente das 

universidades no que diz respeito à capacidade de investigação e execução de pesquisas, 

objetivando, assim, qualificar profissionais com vistas à formação de pesquisadores de alto 

nível. 

O quinto marco foi a criação, também na década de setenta, do Centro de Pesquisa em 

Enfermagem (CEPEn), órgão da ABEn destinado a incentivar as investigações científicas da 

profissão e responsável, entre outras atividades, pela realização dos Seminários Nacionais de 

Pesquisa em Enfermagem (SENPE) e pela elaboração e publicação de catálogos sobre 

pesquisas e pesquisadores de enfermagem no Brasil (ASSIS et al., 1993; OLIVEIRA; 

PAIVA; KAKEHASHI, 1997).  
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Essa ruptura de paradigmas inicia um processo de transformação da enfermagem 

brasileira, com a consolidação da pesquisa em bases científicas, passando esta profissão a 

galgar patamares acadêmicos semelhantes a outras áreas do conhecimento. Novos cursos de 

mestrado foram implantados no país e a partir daí outros cursos foram se expandindo e se 

consolidando em todo o território nacional. O desenvolvimento da pesquisa qualitativa se 

consolida, entretanto, com a implantação dos cursos de Doutorado, em 1981, na Escola de 

Enfermagem da USP/SP, e, em 1989, na Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ. Foi a 

partir do doutorado que as enfermeiras procuraram desviar o foco de sua atenção em relação 

ao objeto de pesquisa, anteriormente técnico, para as questões de ordem social (LOPES, 

2002). 

Nesse panorama, a Pós-Graduação se constitui num espaço de prática que possibilita o 

desenvolvimento de pesquisadores, das ações investigativas, dos processos de construção de 

conhecimentos e de novas tecnologias, onde as linhas de pesquisa se constituem em um dos 

principais eixos norteadores dessas atividades. Os Programas de Pós-Graduação, vinculados 

às universidades públicas e privadas, adquirem validade nacional após serem recomendados 

pelo Ministério da Educação/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior (MEC/CAPES) e acompanhados mediante de um processo de avaliação continuada. 

Este processo, por sua vez, busca reforçar as potencialidades, apontar fragilidades e distorções 

de cada Programa, além de implementar diretrizes que possam promover a qualidade da Pós-

Graduação, rumo à excelência acadêmica na formação de mestres e doutores (ERDMANN et 

al., 2005). 

De acordo com dados do ano de 2009 do Ministério da Educação e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Brasil atualmente conta com 57 

Cursos de Pós-Graduação, sendo 35 de Mestrado Acadêmico, 03 de Mestrado Profissional e 

19 de Doutorado. A distribuição dos cursos de acordo com as regiões do Brasil encontra-se da 

seguinte forma: 09 cursos de Mestrado Acadêmico e 02 de Doutorado no Nordeste; 16 cursos 

de Mestrado Acadêmico, 02 cursos de Mestrado Profissional e 11 cursos de Doutorado no 

Sudeste; 03 cursos de Mestrado Acadêmico e 02 de Doutorado na região Centro-oeste; e 07 

cursos de Mestrado Acadêmico, 01 curso de Mestrado Profissional e 04 cursos de Doutorado 

na região Sul. Na região norte não se observa nenhum curso de pós-graduação Stricto sensu 

em enfermagem (BRASIL, 2009). 

Merece destacar-se também que os avanços na busca e na consolidação do 

conhecimento têm estimulado os enfermeiros a encontrar caminhos para congregar novos 
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saberes. Por essa razão, foram criados núcleos/grupos de pesquisa em todo o país, os quais 

têm gerado saberes articulados a partir da aglutinação de pesquisadores experientes, 

professores, enfermeiros e alunos de graduação e pós-graduação - Lato sensu e Stricto sensu 

(LOPES, 2002). 

Villa (2007) comenta que até a década de 1990, a forma de conduzir as pesquisas na 

Enfermagem se dava através de esforços isolados e pontuais sem comunicação e articulação 

entre os pesquisadores. Contudo, a visão que os esforços devem ser somados e que grupos de 

pesquisa devem ser formados em torno de projetos evitando-se conduzir pesquisas isoladas 

vai ganhando espaço e se fortalece, a partir de 1993, com a criação do Diretório de Grupos de 

Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A 

partir do ano 2000, amplia-se a concepção de projetos em grupos, ganhando força os projetos 

integrados CNPq na área da Enfermagem. 

Com base neste processo evolutivo, o conhecimento produzido pela Enfermagem vem 

demonstrando, no decorrer do tempo, um compasso ajustado às demandas sociais e às 

necessidades de enfrentamento da população, especialmente na construção de sua 

cientificidade, uma vez que esta representa o sustentáculo do cuidar daqueles a quem o 

enfermeiro dedica o seu mérito (MOURA et al., 2005). Diante de todo esse contexto 

histórico, é possível o convencimento que a pesquisa em enfermagem no Brasil vem se 

consolidando cada vez mais, respondendo aos desafios de melhor qualificar a prática, seja ela 

no ensino, na assistência ou no gerenciamento. 
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2.2 Bioética e Enfermagem  
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O termo „bioética‟ foi inicialmente introduzido na sociedade pelo oncologista Van 

Rensselaer Potter em 1970 no intuito de enfatizar dois componentes para se atingir uma nova 

sabedoria: o conhecimento biológico e os valores humanos (MORI, 1994). De acordo com 

Goldim (2006), embora a palavra bioética tenha sido utilizada em 1927 por Fritz Jahr em um 

artigo publicado no periódico alemão Kosmos, sendo caracterizada como o reconhecimento de 

obrigações éticas com relação aos seres humanos e a todos os seres vivos, isso apenas 

significou uma antecipação do seu surgimento em mais de 40 anos. 

No seu livro Bioethics: bridge to the future, publicado em 1971 e amplamente 

difundido, Potter demonstrava a sua preocupação com a necessidade de diálogo entre as 

ciências biológicas e valores éticos. O autor chama a atenção sobre a exigência de um novo 

relacionamento entre o homem e a natureza, principalmente por que as relações homem x 

ambiente vinham sendo regulamentas com base no instinto, surgindo assim a bioética como 

„ética científica‟, para servir de campo de indagações com o objetivo de garantir a 

sobrevivência humana e a qualidade de vida (MORI, 1994). 

Também em 1971, após Potter ter lançado o termo bioética, o médico obstetra e 

fisiologista fetal André Hellegers introduziu o termo no meio acadêmico na Universidade de 

Georgetown, em Washington. Ele fundou o Kennedy Institute for Study of Human 

Reprodution and Bioethics, que buscava argumentos filosóficos na área da ética prática 

normativa. As características metodológicas das pesquisas realizadas no Instituto eram 

pautadas no diálogo ecumênico entre personalidades católicas, protestantes, judaicas e 

agnósticas. André Hellegers mostrava-se apreensivo com os avanços da genética e empenhou-

se num estudo profundo e num diálogo interdisciplinar sobre as questões pertinentes à 

reprodução humana (BRASIL, 2008). 

Segundo Telles (2007), o período decorrido entre os anos 1960 e 1970, 

principalmente, nos Estados Unidos, foi marcado por uma série de acontecimentos que 

caracterizaram uma época de transformações sociais e fundamentais para a consolidação da 

bioética. Surgiram as denúncias de atrocidades realizadas nas pesquisas com seres humanos, 

que, lembrando os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, persistiam naquela década 

nos Estados Unidos. Ainda nesse período, os avanços técnico-científicos suscitaram 

mudanças na tomada de decisão da prática médica. Com o desenvolvimento das máquinas de 

hemodiálise, os casos de prioridade de atendimento a pacientes renais crônicos deixaram de 

ser avaliados apenas por critérios médicos, para serem avaliados por leigos na medicina. 
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Diante desses e de outros fatos, surge a bioética como a principal resposta aos problemas cada 

vez mais complexos no meio científico.  

Com o passar do tempo a expressão bioética tem mudado o seu significado e o próprio 

Potter reconheceu, mesmo a contragosto, logo após as publicações iniciais do Instituto 

Kennedy de Bioética. Os estudiosos deste Instituto entendiam a bioética não como a nova 

„ética científica‟ proposta por Potter, mas sim como a „ética aplicada‟ a um novo campo de 

estudo, o campo médico e biológico. Dessa forma, a aceitação do termo bioética, segundo as 

definições do Instituto Kennedy de Bioética perdura até a atualidade. Isso é comprovado 

quando se tem o entendimento atual que a bioética vem sendo amplamente utilizada para 

indicar a reflexão sobre os problemas que se colocam em âmbito médico-biológico, diante das 

condutas do ser humano no seu campo de atuação (MORI, 1994).  

Corroborando com as afirmações acima, Lolas (2001) descreve a Bioética como o 

estudo sistemático da conduta moral no contexto das ciências biológicas e médicas, em que é 

lançada a tentativa de alcançar procedimentos consensuais para formular, analisar e atenuar os 

dilemas que as condutas e as pesquisas médicas e biológicas suscitam. Os dilemas são 

problemas cujas soluções apresentam novos problemas. Para a contemplação desses 

procedimentos que atenuem tais dilemas utiliza-se o diálogo, instrumento fundamental do 

discurso bioético. 

Para Nogueira, Loureiro e Silva (2004, p. 25), a bioética é 

uma nova abordagem de caráter pluridisciplinar que procura tomar decisões 

à luz dos valores éticos para uma gestão responsável da pessoa humana, da 

sua vida e da sua morte no mundo em que os progressos técnicos permitem 

uma intervenção cada vez maior no biológico. Assim, a bioética surge como 

uma nova expressão do humanismo, isto é, como uma nova modalidade de 

valorização e proteção do humano. Simultaneamente estuda também os 

problemas que esse progresso suscita quer ao nível micro-social quer ao 

nível da sociedade global e as repercussões que esse progresso tem sobre a 

sociedade e seu sistema de valores. É pois uma troca de saberes que 

encarando a vida numa perspectiva ética questiona o sentido do progresso 

quando confrontado com a dignidade da pessoa. 

 

A expressão bioética, que foi empregada pela primeira vez nos Estados Unidos no 

início da década de 1970 e que logo se estendeu a outros países, atualmente é considerada 

tanto como um movimento social como uma disciplina, a qual envolve um conjunto de 

práticas, métodos e conceitos relacionados ao impacto da tecnologia na vida e na saúde 

humana (LOLAS, 2001). Para Koerich, Machado e Costa (2005, p. 108), a bioética pode ser 
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compreendida como o “estudo sistemático de caráter multidisciplinar, da conduta humana na 

área das ciências da vida e da saúde, na medida em que esta conduta é examinada à luz dos 

valores e princípios morais.” 

Nesse ínterim, oito anos após as publicações iniciais de Potter, Tom L. Beauchamp e 

James F. Childress publicaram juntos a obra The principles of biomedical ethics, que acabou 

por caracterizar a abordagem da bioética no meio clínico. Conhecida como „Bioética 

Principialista‟, analisa as questões morais sob a orientação de quatro princípios básicos, dois 

de ordem teleológica e outros dois de ordem deontológica. Os princípios de ordem teleológica 

(beneficência e respeito à autonomia) apontam para os fins aos quais os atos médicos devem 

estar orientados. Já os princípios de ordem deontológica (não-maleficência e justiça) indicam 

os deveres que o profissional de saúde deve assumir no cuidado com o paciente (BRASIL, 

2008). 

Os princípios da bioética são: autonomia, entendido como a independência do 

indivíduo em relação a controles externos e a capacidade para atuar segundo uma escolha 

própria. Diante do diálogo bioético é necessário o respeito pela autonomia das pessoas; não-

maleficência, entendido como não causar danos intencionais, não causar sofrimento aos 

outros, não ofender; beneficência, relacionado a proporcionar benefícios a outrem, ou seja, a 

obrigação moral de agir em benefício dos outros, proteger e defender os direitos dos outros, 

ajudar os incapacitados, colaborar em afastar perigos que ameaçam outras pessoas; e justiça, 

entendido como tratar igual os iguais e desigual os desiguais, onde cada um deve ter o que 

merece, o que é de direito, respeitando a individualidade de cada ser, isso é equidade 

(LOLAS, 2001). 

Nesta linha de pensamento Zoboli e Sartório (2006) acrescentam que o princípio da 

autonomia consiste na capacidade da pessoa em tomar decisões quanto aos assuntos que 

afetam sua vida, sua saúde, sua integridade físico-psíquica e suas relações sociais, segundo 

seus valores, suas expectativas, suas necessidades, suas crenças, enfim seu projeto singular de 

vida. No princípio da não-maleficência, compreende-se por danos não apenas os aspectos 

físicos, como a dor, as incapacidades e a morte, mas estão imbuídos também os fatores 

psíquico, social, moral e espiritual. A beneficência reporta-se a cuidar da saúde e favorecer a 

qualidade de vida, assim a enfermagem busca de acordo com os fundamentos advindos do seu 

saber e competências específicas, promover o bem estar e proteger os interesses dos que estão 

sob seus cuidados, não lhes causando danos. A justiça, no principialismo, é definida por 

normas justificadas que estruturam os termos da cooperação social. 
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É oportuno destacar que o modelo principialista é o enfoque mais difundido da 

bioética, chegando, mesmo, a confundir-se com esta. Constitui uma metodologia de análise 

moral, que busca ponderar, de forma racional e imparcial, os argumentos morais em situações 

conflituosas concretas com vistas a dirimir, se possível, estas, através da escolha dos melhores 

argumentos. De fato, os princípios constituem referenciais que alertam para a necessidade de 

não ser maleficente, de não ser injusto, de respeitar a autonomia das pessoas e de ser 

beneficente com elas (ZOBOLI; SARTÓRIO, 2006). Dessa forma, reportando-se ao campo 

da saúde, a bioética e a sua abordagem diante das questões e dilemas éticos, fundamenta-se 

em tais princípios, os quais norteiam as discussões, decisões, procedimentos e ações no 

contexto dos cuidados da saúde (KOERICH; MACHADO; COSTA, 2005). 

Para Garrafa (2005), o desenvolvimento histórico da bioética foi marcado por quatro 

etapas bem determinadas. A primeira: etapa de fundação, relacionada com os anos 1970, 

momento em que seus primeiros autores estabeleceram suas bases conceituais; a segunda: 

etapa de expansão e consolidação, evidenciada na década de 1980 e caracterizada pela 

disseminação do neologismo por todos os continentes através de eventos, livros e revistas 

científicas especializadas, principalmente no que concerne à concretude dos seus princípios; a 

terceira: etapa de revisão crítica, entre os anos de 1990 e 2005, haja vista o surgimento de 

críticas frente ao principialismo, com consequente ampliação do seu campo de atuação, bem 

como a necessidade de se enfrentar de modo ético e concreto questões sanitárias como a 

equidade no atendimento e a universalidade do acesso; e a quarta: etapa da ampliação 

conceitual, que se caracteriza após a homologação, em 10 de outubro de 2005, em Paris, da 

Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da UNESCO, a qual, além de 

confirmar o caráter pluralista e multi-intertransdisciplinar da bioética, amplia definitivamente 

sua agenda para além da temática biomédica-biotecnológica, para os campos social e 

ambiental. 

Entretanto, embora com surgimento de muitas críticas principalmente de 

pesquisadores latino-americanos e de alguns europeus, os investigadores estadunidenses vêm 

trabalhando a bioética a partir exclusivamente dos quatro princípios tradicionais: autonomia, 

beneficência, não-maleficência e justiça. A teoria principialista, criada e publicada 

inicialmente em 1979, tomou como fundamento esses quatro princípios básicos, servindo 

como um instrumento acessível e prático para análise dos conflitos surgidos no campo 

bioético (GARRAFA, 2005).  
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Com base nesse processo histórico no qual perpassa a definição de bioética, bem como 

mediante a caracterização dos seus princípios norteadores, é possível compreender a 

complexidade da sua dimensão, isso por que os aspectos bioéticos não estão apenas restritos 

ao campo da saúde, mas sim a diversificados campos de atuação como o direito, a sociologia, 

a antropologia, dentre outros. Esta percepção é concretizada quando entende-se que a bioética 

está ligada aos aspectos morais, éticos, políticos, culturais e religiosos, já que em todas essas 

áreas encontramos conflitos éticos. Como enfocam Koerich, Machado e Costa (2005), desde 

que surgiu, a bioética abrange todas as áreas de conhecimento, pois a sua atuação tem a ver 

com a vida. Não está restrita apenas às Ciências da Saúde, o seu enfoque é transdisciplinar. 

A bioética se inscreve num contexto no qual devem coabitar as estruturas conflitivas 

da realidade humana e as tentativas de construir convergências de soluções, consideradas 

equidistantes tanto do dogmatismo quanto do relativismo cético. Em suma, a bioética pode ser 

considerada a forma de ética aplicada que mais representa a condição humana contemporânea 

por dizer respeito aos principais conflitos que surgem nas práticas que envolvem o mundo 

vivido e às tentativas de dar conta deles (SCHRAMM, 2002). 

A bioética lida com evidências factuais que têm por objeto um próximo existente e/ou 

próximos ausentes. A disciplina trata de temas específicos como nascer/não nascer (aborto), 

morrer/não morrer (eutanásia), saúde/doença (ética biomédica), bem-estar/mal-estar (ética 

biopsicológica) e se ocupa de novos campos de atuação do conhecimento, como clonagem 

(ética genética), irresponsabilidade perante os pósteros (ética de gerações), depredação da 

natureza extra-humana circundante e agressões ao equilíbrio sistêmico das espécies (ecoética), 

e assim por diante. Dentre as diversas práticas da bioética destacam-se atividades terapêuticas 

em sentido amplo. Todo e qualquer exercício das relações profissionais de médicos, 

enfermeiros, dentistas, psicólogos, nutricionistas, biólogos, fisioterapeutas e demais técnicos 

especializados em saúde e doença, bem como os usuários das novas técnicas biomédicas e 

farmacológicas tornam-se destinatários do discurso bioético e ficam, também na condição de 

pacientes, devendo respostas à bioética (HECK, 2005). 

Diante deste cenário, as reflexões no cenário da bioética buscaram e seguem buscando 

estabelecer princípios e parâmetros que pautem tanto a realização de pesquisas e 

experimentos e o uso dos seus resultados, como as políticas de assistência à saúde, as tomadas 

de decisão nos casos concretos que envolvam dilemas bioéticos e a elaboração de normativas 

mais pontuais sobre esses temas. É neste contexto que a Bioética emerge como novo domínio 

da reflexão e da prática, que toma como seu objeto específico às questões humanas na sua 



 

41 

dimensão ética, tal como se formula no âmbito da prática clínica ou da investigação científica, 

e como método próprio a aplicação de sistemas éticos já estabelecidos ou de teorias a 

estruturar (DIAS, 2005; MÖLLER, 2008). 

A bioética ainda pode ser definida “uma síntese de conhecimento e ação 

multidisciplinar para responder aos problemas morais no vasto campo da vida e da área da 

saúde” (BRASIL, 2008, p. 123). Tal afirmativa remete ao entendimento que, particularmente, 

na área da saúde, novos marcos contextuais tem contribuído para o surgimento de reflexões 

éticas por parte dos profissionais no que diz respeito às condutas frente a situações-dilema. 

Estas situações denotam o quanto os avanços tecnológicos têm propiciado um poder de 

intervenção sobre a vida e o quão relevantes são as conseqüências advindas para os indivíduos 

e a sociedade (BOEMER; SAMPAIO, 1997). 

As considerações enfatizadas pelos autores supracitados permitem uma discussão 

frente aos campos de atuação da bioética, restringindo-se às principais situações que 

permeiam dilemas éticos vivenciados por profissionais de saúde, inclusive da enfermagem. 

Dessa forma, segundo Brasil (2008), sob o impacto dos meios de comunicação, a sociedade 

vem recebendo, cada vez mais, informações e se questionando sobre numerosas e polêmicas 

questões, causadas, principalmente, pelos avanços tecnológicos ocorridos nas áreas da 

biologia e da saúde. Diante desta afirmação, para Pessini e Barchifontaine (2002), o objeto da 

bioética pode ser distinguido em seus aspectos materiais. Os campos materiais podem ser 

divididos, inicialmente, em três grupos conforme o ciclo da vida: nascer, viver e morrer.  

Dentro deste campo estão imersas diversas situações, que conforme destacam Pessini e 

Barchifontaine (2002) são elas:  

 Questões voltadas para o início da vida: tais como as questões genéticas, reprodução 

assistida, clonagem, diagnósticos pré-natal, barriga de aluguel e pesquisas em direção 

ao útero artificial.  

 Questões relacionadas com a saúde, qualidade de vida e condições relacionais 

humanas: políticas sociais atreladas às questões de moradia, educação, saúde e 

seguridade social; políticas populacionais e reprodutivas; relações intergrupais como 

relações de gênero, de etnias, de classes sociais, de diferentes culturas; e questões 

relacionadas com a pesquisa e experimentações, onde ganham destaque os temas 

relacionados com a ética em pesquisa. 
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 Questões de ecossistema e meio-ambiente: destacam-se as questões de biodiversidade 

e biossegurança.  

 Questões relacionadas com „situações limites‟, doença e morte: evidenciam-se as 

possibilidades de (xeno) transplantes, eutanásia, distanásia e as relações médico-

hospitalares com os pacientes. 

 

Mediante os campos de atuação da bioética, destacados por Pessini e Barchifontaine 

(2002), vê-se que muitas das questões estão agregadas à prática dos profissionais de 

enfermagem, os quais defrontam-se com dilemas e situações polêmicas que envolvem o 

confronto dos seus valores com os valores de outras pessoas: pacientes/usuários, familiares, 

equipes de saúde, dentre outros. Para Dias (2005), as respostas para as questões conflituosas 

que surgem não derivam somente dos conhecimentos técnico-científicos, sendo, portanto, 

necessária a reflexão bioética, para que o profissional se posicione frente aos dilemas, 

considerando os valores em conflito e interagindo com o „pensar ético‟ do grupo no qual está 

inserido. 

Atualmente faz-se necessário que a enfermagem discuta e avalie sua prática não 

apenas sob o enfoque deontológico, mas também à luz da bioética, a fim de analisar sua 

atuação e as condições em que a exerce, bem como refletir sobre sua prática profissional e 

suas escolhas diárias. Dessa forma, os principais temas que envolvem reflexões bioéticas 

acerca da prática dos profissionais de enfermagem são: vida e morte, reprodução humana, 

aborto, eutanásia, transplante e doação de órgãos e tecidos, pesquisa envolvendo seres 

humanos, dentre outros. Tais situações caracterizam-se como ações e análises que envolvem 

tanto benefícios quanto riscos, e que devem ser debatidos. Esses temas e polêmicas, 

geralmente, envolvem dilemas éticos, devendo ser detalhadamente analisados nos seus prós e 

contras (BRASIL, 2008). 

Com base na referência acima mencionada, vida e morte são dois conceitos básicos 

que influenciam todas as abordagens que se pode fazer no que diz respeito ao reconhecimento 

e status da vida humana, bem como o direito e em que tipo de condições deve um ser humano 

viver. Numa abordagem bioética ressalta-se que a concepção da vida humana, enquanto um 

processo, não tem um começo que possa ser moralmente definido e defendido, pois a 

concepção pode ser fruto de um desejo, de um acaso, de um ato de violência (estupro), bem 

como graças às intervenções tecnológicas hoje disponíveis, um ato de ordem artificial. Assim, 
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a abordagem ética do começo da vida humana é algo que depende de uma observação sujeita 

a critérios e valores de ordens cultural, social e religioso dos indivíduos envolvidos no 

processo, os quais podem investir ou não no projeto de gerar uma nova vida, ou, no caso 

oposto, de interromper uma vida (BRASIL, 2008). 

A definição da morte envolve uma série de critérios e meios de validação específicos e 

seletivos. Tais critérios influenciam as discussões sobre transplantes, doações de órgãos e 

eutanásia, tanto na seleção de um indivíduo para ser candidato à doação de órgãos, como na 

decisão para continuar a manter ou não meios extraordinários para a manutenção da vida de 

uma pessoa sem possibilidade de cura. Assim, as profissões da área da saúde devem zelar pelo 

respeito e pela dignidade da pessoa desde o início da vida até a morte. Destaca-se o cuidado 

que esses profissionais devem ter na abordagem e no respeito para com a família e a pessoa 

falecida, tanto na técnica de preparo, encaminhamento do corpo após o óbito, como no 

próprio processo, se for o caso, de seleção e captação de órgãos para o transplante (BRASIL, 

2008). 

No que concerne ao tema reprodução humana este é o que mais tem apresentado, 

graças aos avanços biotecnológicos, inúmeras transformações e novidades, envolvendo desde 

o planejamento familiar, até inseminação artificial, tratamento de infertilidade, engenharia 

genética e clonagem. No campo da enfermagem, o tema que mais está presente refere-se ao 

planejamento familiar, principalmente nos aspectos morais do uso e escolha de meios naturais 

ou artificiais que possam ser definitivos (laqueadura de trompas e vasectomia) ou causar 

danos à saúde da mulher (pílulas anticoncepcionais, dispositivo intra-uterino, pílula do dia 

seguinte). Os Códigos de Ética das profissões da saúde, para esse e outros casos, voltam-se e 

indicam, como um dever a ser observado, a defesa da vida e o respeito à dignidade e 

autonomia da pessoa humana, questões estas que devem ser discutidas no dever de proteger e 

preservar a dignidade humana (BRASIL, 2008). 

O aborto consiste na interrupção da gravidez, acompanhada da morte do concepto 

antes deste alcançar um estado viável. Nesta situação, o tema central do debate bioético recai 

mais em meio aos critérios que levam a aceitar e reconhecer a vida humana e o direito de 

viver, do que na manobra abortiva em si. A eutanásia, por sua vez, conceituada como uma 

morte indolor e misericordiosa provocada por uma ação ou omissão em pessoa que, depois de 

adequada avaliação médica, esteja sofrendo e seja declarada de padecimento físico 

irreversível e fora de possibilidade terapêutica, é uma questão que, do ponto de vista da 
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bioética, envolve uma análise da ação ou da omissão de um ato terapêutico. Os códigos de 

ética, no entanto, proíbem a prática do aborto e da eutanásia (BRASIL, 2008). 

Diante da temática transplante de órgãos e tecidos, existe uma ponte com conceitos de 

vida e morte, respeito à integridade física e à autonomia dos indivíduos em disporem do seu 

corpo. Os problemas éticos desta temática estão ligados principalmente aos casos em que são 

realizados entre seres vivos, as quais relacionam-se com a possibilidade de um „mercado 

humano‟, bem como na venda de órgãos e tecidos por necessidade, no lugar de solidariedade. 

Já no contexto da pesquisa com seres humanos, apesar destas serem um importante meio de 

desenvolvimento do conhecimento científico, devem ser realizadas sem que firam os 

princípios bioéticos. Os Códigos de Ética, em geral, proíbem, aos seus membros, a 

participação e realização de pesquisas que ponham em risco a saúde e a integridade do ser 

humano (BRASIL, 2008). 

 Nesse ínterim, cumpre assinalar que a bioética não se restringe apenas a pesquisa com 

seres humanos, questões de aborto ou eutanásia, assim como dilemas da vida e da morte, mas, 

sobretudo está imbricada nas relações humanas e no respeito à conduta de outrem, pode-se 

entender esta como um modo de construir um mundo melhor e consequentemente mudar a 

ordem dos comportamentos, onde os seres da mesma espécie possam almejar uma melhor 

qualidade de vida, com dignidade, respeito mútuo e, principalmente, humanização. Sob esta 

ótica vê-se a ligação direta que a bioética tem com a enfermagem, já que esta 

profissão/ciência compreende conhecimentos científicos e técnicos, e presta serviços ao ser 

humano dentro do contexto saúde-doença (KOERICH; MACHADO; COSTA, 2005). 

 A enfermagem, profissão caracterizada como ciência e arte do cuidado, tem como 

objetivo primordial prestar assistência à saúde de indivíduos, família ou comunidade, além de 

atuar no gerenciamento, no ensino e na produção do conhecimento para melhorar a prática 

com base em pesquisas científicas. O cuidado, foco central da prática da enfermagem, deve 

ser prestado de forma integral, qualificado e humanizado, seja na promoção à saúde, 

prevenção de agravos ou no tratamento e reabilitação. Não obstante, todas as relações 

interpessoais estabelecidas no processo de trabalho da enfermagem, e não apenas no cuidar, 

estão permeadas pela ética. Isso possibilita o entendimento do vínculo existente entre a 

enfermagem, o comportamento dos enfermeiros e a bioética, diante da reflexão em meio aos 

conflitos éticos e as condutas dos profissionais desencadeados no campo de atuação. 

De acordo com Zoboli (2007), a bioética e a enfermagem têm muito a contribuir uma 

com a outra, e o elo entre elas é o cuidado. Contudo, para a enfermagem o cuidado é 
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importante, mas só ele não basta, é necessário o enfoque do principialismo. Os princípios 

bioéticos devem ser evidenciados no cuidado prestado pela equipe de enfermagem. A 

aplicabilidade dos princípios bioéticos transcende a responsabilidade profissional em olhar o 

outro como um ser integral, preocupar-se com a necessidade do outro e garantir qualidade de 

vida ao outro. 
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3 Considerações Metodológicas 
  

 
 

 



 

47 

3.1 Revisão Integrativa: apresentando o estudo e seu método 

 

 O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura referente à produção 

do conhecimento em Enfermagem no campo da Bioética. A pesquisa teve como propósito 

sumarizar os estudos publicados neste campo de interesse, de modo a identificar, inicialmente, 

as temáticas abordadas nas publicações da enfermagem no campo da bioética. Para Silveira e 

Zago (2006), este tipo de estudo corresponde a um método de pesquisa que viabiliza análise 

de pesquisas científicas de modo sistemático e amplo, favorecendo a caracterização e 

divulgação do conhecimento produzido. 

Esta modalidade de investigação, segundo Ganong (1987) é entendida como um 

instrumento de obtenção, identificação, análise e síntese da literatura diante um tema 

específico, através do qual, conclusões de estudos anteriormente conduzidos são sumarizadas, 

a fim de que se formulem inferências sobre um tópico específico. A revisão integrativa 

propicia subsídios para a implementação de modificações que promovam a qualidade das 

condutas assistenciais de enfermagem por meio de modelos de pesquisa, além de construir a 

análise ampla da literatura, abordando, inclusive, discussões sobre os métodos e resultados 

das publicações. 

 Para Broome (2000), a revisão integrativa da literatura consiste em uma técnica de 

pesquisa em que estudos são reunidos e sintetizados, através da análise dos resultados 

evidenciados nos estudos de diversos autores especializados na temática escolhida. A técnica 

deve ser rigorosa e sistemática, devendo-se discutir os métodos e as estratégias utilizadas, 

avaliar as fontes e agrupar os resultados. Isso requer também um trabalho de reconhecimento 

de pesquisas prévias envolvendo a temática em questão, bem como a identificação de 

questionamentos que permanecem sem respostas.  

Galvão, Sawada e Mendes (2003) destacam que a abordagem metodológica necessária 

para este procedimento é a quantitativa, sendo que os estudos devem apresentar semelhança 

quanto ao tema de investigação, população, intervenções e mensurações, assim como no tipo 

de delineamento da pesquisa. 

 Com base nestas definições, pesquisou-se na literatura estudos abordando temáticas 

acerca da bioética no contexto da prática da Enfermagem, o que possibilitou a análise do 

objeto de estudo sob a ótica de diversos autores e a identificação de seus múltiplos 

determinantes, levando a reflexões relevantes diante da bioética enquanto instrumento 
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norteador da prática da enfermagem. De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008), a 

revisão integrativa é um método de grande valoração para a enfermagem possibilitando a 

concentração de artigos pertinentes à temática a ser enfocada, facilitando assim a busca da 

leitura nos acervos científicos. Acrescenta-se ainda que o método integrativo permite a síntese 

de múltiplos estudos publicados, possibilitando conclusões referentes a determinadas áreas de 

estudo. 

 Dessa forma, para a construção desta revisão integrativa que envolveu a produção do 

conhecimento da enfermagem no campo da bioética, foi trilhado o percurso metodológico 

proposto por estudiosos do método como Ganong (1987), Broome (2000), Beyea e Nicoll 

(1998) e Whittemore e Knafl (2005), evidenciados no estudo de Mendes, Silveira e Galvão 

(2008). Segundo os referidos autores, o método consiste de seis etapas distintas, com o rigor 

científico das diversas modalidades das pesquisas. As etapas são descritas a seguir:  

 

 1ª Etapa: Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a 

elaboração da revisão integrativa. 

A elaboração da revisão integrativa tem seu início com a escolha de um tema e a 

definição de um problema, para assim formular a hipótese ou a questão norteadora da 

pesquisa, a qual deve apresentar relevância para a área de interesse da investigação proposta. 

Vale ressaltar que o tema deve ser bem definido de modo a instigar e estimular a curiosidade 

do pesquisador. De acordo com Barbosa (2007), o problema deve ser instituído de forma tão 

clara e específica quanto a hipótese de uma pesquisa primária. Dessa forma, a elaboração da 

questão que norteará a pesquisa deve estar associada a um raciocínio teórico fundamentando-

se em definições que o pesquisador já compreendeu. 

 

 2ª Etapa: Estabelecimento de critérios de inclusão ou exclusão de estudos / Seleção da 

amostra. 

Esta etapa envolve um momento singular da pesquisa, a qual deve ser descrita 

minuciosamente. Consiste na seleção do material empírico que será analisado no processo da 

revisão. A busca dos estudos deve centrar-se em critérios de inclusão e exclusão pré-

estabelecidos com base na questão norteadora definida na etapa anterior. Tais critérios devem 

ser explicitados detalhadamente. 
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É necessário coerência e cautela por parte do pesquisador no momento da seleção do 

material, isso porque um quantitativo elevado de estudos pode inviabilizar a construção da 

revisão assim como interferir nos resultados. Segundo Barbosa (2007), a melhor amostra 

corresponde aquela que inclui todas as pesquisas encontradas, ou a seleção randomizada das 

mesmas.  

 

 3ª Etapa: Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados / 

Categorização dos estudos. 

O objetivo central desta etapa consiste na definição das características e informações a 

serem extraídas dos estudos selecionados para a revisão, sendo, portanto, necessário a 

utilização de um instrumento para reunir e sintetizar as informações-chave. O instrumento 

deve ser elaborado com base na questão norteadora da revisão e tem como finalidade 

organizar e sintetizar as informações de maneira concisa, favorecendo assim a construção do 

banco de dados que subsidiará a posterior análise do material selecionado, no intuito de 

responder aos objetivos do estudo. 

É oportuno destacar que a ação de definir as características da pesquisa primária é a 

mais importante neste procedimento metodológico. A etapa de categorização dos estudos 

representa a essência da revisão integrativa. É nesta etapa que são definidas as características 

ou informações da pesquisa que serão coletadas (CAMPOS, 2005; GANONG, 1987). 

 

 4ª Etapa: Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa / Análise dos 

resultados. 

Esta etapa consiste na análise dos dados evidenciados no material incluído na revisão, 

a partir dos itens definidos na etapa anterior. Para que a revisão tenha fidedignidade e cunho 

científico, os estudos selecionados devem ser analisados detalhadamente. A análise deve ser 

realizada de forma crítica, procurando explicações para os resultados diferentes e/ou 

conflitantes nos diferentes estudos selecionados.  

Para realizar a análise é necessária a escolha de uma abordagem adequada. O 

pesquisador deve procurar avaliar os resultados de maneira imparcial, buscando explicações 

em cada estudo para as variações nos resultados encontrados. Para Barbosa (2007), o critério 

para a revisão integrativa envolve parâmetros minuciosos de análise, que se utilizam de 

métodos para garantir o alcance dos objetivos; a aplicação de análise rigorosa; o exame da 
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teoria escolhida; o estabelecimento de relações entre os resultados, métodos, sujeitos e 

atributos da pesquisa, oferecendo ao leitor informações sobre os estudos revisados, sem 

destacar apenas os resultados, de modo a maximizar as possíveis informações. 

 

 5ª Etapa: Interpretação e discussão dos resultados 

Esta etapa corresponde ao momento em que o pesquisador interpreta e discute os 

dados evidenciados nos estudos incluídos na revisão, os quais foram criteriosamente definidos 

e analisados nas etapas anteriores. A partir da análise dos resultados da avaliação crítica dos 

estudos incluídos, pode ser feita uma comparação com o conhecimento teórico, identificação 

de conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. Além disso, podem ser 

evidenciadas lacunas, as quais permitem que o revisor aponte sugestões pertinentes para 

futuras pesquisas direcionadas na temática em pauta. 

 

 6ª Etapa: Apresentação da revisão / Síntese do conhecimento 

É o momento da apresentação dos resultados a partir da revisão, devendo esta ser 

clara, completa e possibilitar ao leitor uma avaliação da pertinência dos procedimentos 

empregados na elaboração da revisão, os aspectos relativos ao tema abordado e o 

detalhamento dos estudos incluídos. 

Nesse sentido, nesta etapa faz-se necessária a elaboração do documento que deve 

contemplar a descrição das etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados 

evidenciados da análise dos artigos incluídos. A importância do trabalho realizado com o 

método da revisão integrativa se respalda na produção do conhecimento produzido acerca da 

temática pesquisada. 

Para operacionalização desta revisão todas as etapas descritas foram seguidas 

rigorosamente. 

 

3.2 Questões da pesquisa 

 

 A presente revisão teve como propósito responder as seguintes questões:  

 Quais as temáticas abordadas em publicações de enfermagem disseminadas em 

periódicos on-line no período de 2000 a 2008, no campo da bioética?  
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 Quais as contribuições dos estudos realizados no campo da bioética para a prática da 

enfermagem?  

 Qual a formação acadêmica, titulação e área de atuação profissional dos pesquisadores 

das publicações de enfermagem no campo da bioética? 

 

3.3 Procedimentos para a seleção da amostra 

 

 Para identificar os estudos publicados acerca da Bioética no campo da Enfermagem foi 

utilizada uma busca on-line em periódicos na área de concentração da Enfermagem com 

indexação nacional e internacional, por meio das bases de dados da Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), da Base de Dados Bibliográficos 

Especializada na Área de Enfermagem (BDENF) e da Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), mediante busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) do Centro Latino 

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).  

Vale ressaltar que a BVS é  

uma coleção descentralizada e dinâmica de fontes de informação que tem 

como objetivo o acesso equitativo ao conhecimento científico em saúde. 

Distingue-se do conjunto de fontes de informação disponíveis na internet 

por obedecer a critérios de seleção e controle de qualidade. Constitui-se um 

espaço comum entre usuários, intermediários e produtores de informação 

(BARBOSA, 2007, p. 48).  

 

Para a seleção da amostra das publicações inseridas no estudo para a revisão 

integrativa, foram formulados critérios de inclusão e de exclusão de estudos, de modo a 

orientar a busca nos bancos de dados descritos, bem como definir a amostra dentro dos 

propósitos desta revisão integrativa. Os critérios estabelecidos foram os seguintes: 

 

 Critérios de inclusão da amostra: 

 Estudos realizados por pesquisadores da enfermagem brasileira que estivessem 

disponibilizados nas bases de dados selecionadas para a pesquisa proposta; 

 Estudos acerca da bioética no contexto da enfermagem; 

 Estudos disponibilizados na íntegra, independente do idioma; 

 Estudos publicados no período entre 2000 e 2008; e 

 Estudos publicados na modalidade artigo científico (original ou revisão). 
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 Critérios de exclusão da amostra:  

 Publicações na modalidade resenha, monografia, dissertação, tese, livro ou resumos 

em anais de eventos científicos; 

 Estudos publicados que estejam fora do período estabelecido; e 

 Publicações exclusivas de pesquisadores de outras áreas de conhecimento. 

 

Definidos os critérios, procedeu-se a busca e seleção dos estudos para compor a 

amostra da presente revisão integrativa da literatura. 

Para a localização dos artigos na base de dados LILACS, inicialmente foi utilizado o 

descritor „bioética‟, o qual disponibilizou um quantitativo de 2.357 publicações. Após uma 

análise dinâmica destes, verificou-se que estas eram das mais diferentes áreas de 

conhecimento, fugindo assim do propósito desta revisão integrativa. Isso suscitou o 

refinamento da pesquisa nesta base de dados, com a utilização dos descritores „bioética e 

enfermagem‟. Após o refinamento da busca, um total de 62 estudos foi identificado. Neste 

segundo momento nem todos os estudos enquadravam-se nos objetivos traçados para esta 

revisão, logo, apenas 16 publicações foram selecionadas e incluídas na amostra, por atender 

aos critérios estabelecidos.  

Na base de dados SciELO, o mesmo procedimento foi executado. Com a utilização do 

descritor „bioética‟, 204 estudos foram disponibilizados. No refinamento da busca, com o uso 

dos descritores „bioética e enfermagem‟, a listagem de artigos se reduziu para 30 publicações. 

Após seleção destes estudos, apenas 20 artigos contemplaram o objeto de investigação desta 

revisão integrativa, compondo assim a amostra desta base de dados. 

A terceira base de dados que direcionamos a pesquisa foi a BDENF. Como esta base 

de dados disponibiliza apenas produções da área de conhecimento da enfermagem, foi 

utilizado exclusivamente o descritor „bioética‟, que listou um quantitativo de 60 estudos. 

Mediante verificação das publicações contempladas na base BDENF, apenas 16 enquadraram-

se na temática proposta nesta revisão integrativa da literatura, as quais foram incluídas na 

amostra. 

Dessa forma, de um universo de 2.621 publicações no campo da bioética identificadas 

nas três bases de dados mencionadas, apenas 152 estudos estavam relacionados com a 

enfermagem. Todavia, deste total de 152 estudos disponibilizados a partir da utilização dos 
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descritores „bioética e enfermagem‟, 52 artigos foram selecionados para compor a amostra do 

estudo proposto.  

No momento da sumarização das publicações, constatou-se ainda que alguns artigos 

estavam indexados em mais de uma base de dados. Por esta razão foi feito um cruzamento 

entre as bases de dados com os artigos selecionados para a revisão, obtendo a amostra final de 

33 artigos. 

Desse modo, considerando o número de artigos relativamente limitado, outra 

estratégia foi lançada para encontrar novas publicações na interface bioética e enfermagem: 

mediante busca de artigos publicados em periódicos nacionais no google acadêmico 

utilizando as palavras-chave „bioética e enfermagem‟. Tal alternativa foi de suma importância 

e permitiu o encontro de outras 13 publicações enquadradas na temática desta revisão 

integrativa, as quais estavam disponibilizadas em periódicos não inclusos nas bases de dados 

referenciadas.  

Assim, somando-se as publicações identificadas nas bases de dados SciELO, LILACS 

e BDENF, que totalizaram 33 artigos, com 13 estudos identificados no google acadêmico, 

finalizamos a amostra com 46 publicações, as quais foram analisadas conforme as 

recomendações de Ganong (1987).  

Para facilitar o processo de organização e leitura dos textos, bem como para a coleta 

de informações pertinentes ao objeto de estudo, os artigos foram listados sequencialmente por 

ordem alfabética a partir do sobrenome do primeiro autor, da mesma forma em que se 

encontravam nas bases de dados e nos periódicos (Apêndice A). 

Identificada a amostra do estudo, foi feita uma cópia de cada publicação. Desse modo, 

para a possível seleção das informações a serem analisadas foi utilizado um formulário 

previamente elaborado pelo revisor (Apêndice B). Tal instrumento permitiu a obtenção de 

informações sobre a identificação do artigo e autores, base de dados, fonte de localização, ano 

e origem da publicação, enfoque bioético do estudo, assim como as considerações e 

contribuições para a prática da enfermagem. As informações foram extraídas dos textos a 

partir de sucessivas leituras e recortes dos mesmos. 

 

3.4 Categorização dos estudos selecionados 

  

Tendo como base os critérios estabelecidos, os estudos selecionados foram agrupados 
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 e categorizados em dois grandes grupos, denominados conforme descrição abaixo: 

 

 Grupo 01. Caracterização das publicações: com finalidade de identificação dos 

artigos e dos pesquisadores em enfermagem dos estudos selecionados para a presente 

revisão integrativa, assim como ano, origem e fonte de publicação; 

 Grupo 02. Caracterização dos estudos: referente à descrição dos dados empíricos 

concernentes ao objeto e resultados dos estudos incluídos nesta revisão, segundo os 

objetivos propostos. 

 

Após a definição dos grupos ora mencionados e de modo a permitir uma melhor 

análise e compreensão das informações, os resultados obtidos do Grupo 1 e do Grupo 2 foram 

novamente categorizados em subgrupos, como mostra o Quadro 1: 

 

GRUPO 01. CARACTERIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES 

Subgrupo 1A Identificação da base de dados 

Subgrupo 1B Identificação do título do periódico 

Subgrupo 1C Identificação do ano de publicação 

Subgrupo 1D Identificação da origem e da modalidade dos estudos 

Subgrupo 1E Identificação da formação acadêmica/titulação dos autores 

Subgrupo 1F Identificação da área de atuação dos autores 

GRUPO 02. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

Subgrupo 2A Identificação da temática abordada na pesquisa 

Subgrupo 2B Identificação das contribuições para a prática da enfermagem 

Quadro 1. Categorias e subcategorias definidas para análise dos estudos selecionados para a 

revisão integrativa. 

  

O instrumento utilizado permitiu o registro separadamente dos dados pertinentes aos 

objetivos propostos para a revisão integrativa, bem como avaliar a representação das 

características das pesquisas, facilitando por sua vez a análise sistemática e as discussões dos 

estudos incluídos na revisão. 
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3.5 Avaliação das publicações incluídas na revisão 

 

 Os estudos selecionados foram avaliados tendo como base o instrumento elaborado e 

os critérios de inclusão, sendo estes analisados quanto à relação dos dados com o objeto de 

interesse do estudo, ou seja, a caracterização das publicações, a temática abordada na pesquisa 

e as contribuições da pesquisa para a prática da enfermagem. Em cada estudo inicialmente foi 

fixado um instrumento para a coleta das informações.  

 Os dados foram preenchidos de acordo com os interesses propostos contemplados no 

instrumento. Em seguida deu-se início ao procedimento de análise das informações, que 

posteriormente foram organizadas, agrupadas e sumarizadas com a utilização de tabelas e 

quadros e integradas à discussão da presente revisão, conforme propõe Ganong (1987). Foi 

utilizada a abordagem quantitativa, transformando os dados obtidos em medidas de frequência 

absoluta e relativa, bem como a qualitativa, extraindo fragmentos dos estudos e integrando os 

dados empíricos com a utilização das normas discursivas à luz da literatura pertinente ao 

tema. 

 

3.6 Interpretação e discussão dos resultados 

 

 De posse da integração dos dados dos estudos incluídos na revisão, os resultados 

foram interpretados com base na sumarização obtida. A análise minuciosa de cada uma das 

pesquisas, tendo como fio condutor as questões norteadoras desta revisão, proporcionou uma 

melhor compreensão geral dos dados. Desse modo, as pesquisas selecionadas foram 

analisadas, sintetizadas e discutidas de forma clara e concisa, estabelecendo relações com a 

fundamentação teórica da interface enfermagem e bioética.  

 A interpretação e discussão dos dados foram conduzidas de acordo com as categorias e 

subcategorias definidas para alcançar os objetivos com propriedade, ou seja, as informações 

contidas no instrumento utilizado, às quais foram extraídas dos artigos selecionados, foram 

interpretadas frente à subdivisão dos tópicos anteriormente determinada. Portanto, os 

resultados subdividiram-se em: 

- Dados referentes à identificação da base de dados 

- Dados referentes à identificação do título do periódico 
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- Dados referentes à identificação do ano de publicação 

- Dados referentes à identificação da origem e da modalidade dos estudos 

- Dados referentes à identificação da formação acadêmica/titulação dos autores 

- Dados referentes à identificação da área de atuação dos autores 

- Dados referentes à identificação da temática abordada na pesquisa 

- Dados referentes à identificação das contribuições para a prática da enfermagem 

 

 

3.7 Apresentação da síntese do conhecimento 

 

Seguindo a linha de raciocínio da interpretação e discussão dos resultados, a revisão 

integrativa da produção científica em bioética no campo da enfermagem está apresentada em 

um capítulo específico de forma descritiva e sistemática, com a utilização de tabelas e quadros 

que expõem consistentemente as categorias/subcategorias. Ganong (1987) enfatiza que o uso 

de tabelas propicia uma leitura mais simples, clara e objetiva, constituindo a forma mais 

indicada para expor a caracterização das pesquisas primárias analisadas. Os resultados obtidos 

propiciam a apresentação da síntese do conhecimento produzido, marca implacável da revisão 

integrativa da literatura.  
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4 Apresentação da Revisão Integrativa  
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Este capítulo, intitulado Apresentação da Revisão Integrativa, refere-se à análise e 

discussão dos resultados encontrados mediante a síntese dos estudos selecionados. Para 

melhor responder aos questionamentos propostos no que concerne à produção do 

conhecimento em enfermagem no campo da bioética, estruturou-se o presente capítulo em 

dois tópicos centrais: 1. Dados de identificação dos artigos selecionados e seus autores; e 2. 

Caracterização dos estudos. 

 Ressalta-se ainda que constituíram a amostra desta revisão integrativa um total de 46 

estudos, os quais correspondem ao material empírico utilizado para a referida revisão. 

Conforme apontam Polit, Bech e Hangler (2004), a organização das informações é uma tarefa 

crucial na preparação de uma revisão para que as indagações da pesquisa sejam respondidas. 

Logo, os dados precisam ser processados e analisados de forma ordenada e coerente, para que 

as relações e os padrões possam ser discernidos. 

 

 

4.1 Dados de identificação dos artigos selecionados e seus autores 

 

 O levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados selecionadas para o estudo 

proporcionou a aquisição de 46 artigos científicos, os quais compuseram a amostra desta 

revisão integrativa. Mediante a análise dos estudos com a utilização do instrumento 

apropriado e elaborado exclusivamente para este trabalho, todos os aspectos abordados serão 

descritos a seguir.  

 

 4.1.1 Dados referentes à identificação da base de dados  

 

Na base de dados LILACS, a partir da utilização dos descritores „bioética e 

enfermagem‟ foi identificado um total de 62 artigos, dos quais 16 estavam disponíveis e de 

acordo com os critérios de inclusão elaborados para este estudo, portanto, foram incluídos na 

amostra. Na base de dados SciELO, foram usados os mesmo descritores, localizando assim 

um total de 30 artigos, porém, após uma breve avaliação destes, apenas 20 atenderam aos 

critérios da presente revisão. Reportando-se à base de dados BDENF, especializada na área da 

enfermagem, com a utilização do descritor „bioética‟ foram disponibilizados 60 estudos, onde 

16 artigos atenderam ao nosso objeto de estudo.  
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Diante da consolidação dos estudos selecionados nas três bases de dados mencionadas 

e da constatação da existência de que vários artigos estavam disponíveis em mais de uma base 

de dados, procedemos com o cruzamento dos artigos em suas respectivas fontes de 

indexações originárias, resultando assim em uma amostra final de 33 artigos. Vale ressaltar 

ainda, que não foram incluídos nesta revisão somente os artigos listados nas bases LILACS, 

SciELO e BDENF, uma vez que utilizamos também mais 13 artigos encontrados em outros 

periódicos científicos disponibilizados no google acadêmico, totalizando assim 46 artigos. O 

resultado da identificação e distribuição dos artigos quanto às bases de dados está apresentado 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição dos artigos incluídos na revisão, segundo a base de dados/Google 

acadêmico.  

BASE DE DADOS f % 

Artigos disponibilizados exclusivamente na 

Base de Dados SciELO 
09 19.5 % 

Artigos disponibilizados exclusivamente na 

Base de Dados LILACS 
05 10.9 % 

Artigos disponibilizados exclusivamente na 

Base de Dados BDENF 
05 10.9 % 

Artigos disponibilizados nas Bases de 

Dados SciELO e LILACS 
03 6.5 % 

Artigos disponibilizados nas Bases de 

Dados LILACS e BDENF 
03 6.5 % 

Artigos disponibilizados nas Bases de 

Dados BDENF e SciELO 
03 6.5 % 

Artigos disponibilizados nas Bases de 

Dados SciELO, LILACS e BDENF 
05 10.9 % 

Artigos disponibilizados no google 

acadêmico 
13 28.3 % 

TOTAL 46 100.0 % 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 A Tabela 1 demonstra que a maior parte dos artigos que compõem a amostra foi 

disponibilizada a partir de três bases de dados, totalizando 71.7% dos estudos selecionados. 

Vale destacar também que, dos estudos que abordam a bioética no campo da enfermagem 

encontrados nas bases de dados disponibilizadas pelo Centro Latino-Americano e do Caribe 

de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), 43.4% estavam publicados na base de dados 

SciELO. A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que 

abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros, resultante de um 
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projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 

em parceria com a BIREME, que propicia acesso aos textos completos dos artigos. 

Outro dado encontrado refere-se aos estudos incluídos nesta revisão não disponíveis 

na biblioteca virtual de saúde, correspondendo a 28.3% da amostra, ou seja A inserção 

indexada desses estudos também deveria ser feita para contribuir na disseminação de 

conhecimentos para toda a comunidade científica. Desta forma, essas publicações on-line e 

não indexadas às bases de dados se limitam a uma visualização vertiginosa e restrita.  

 

4.1.2 Dados referentes à identificação do periódico de publicação 

 

 Com relação ao periódico de publicação, verifica-se que os artigos versando sobre a 

temática bioética e enfermagem puderam ser visualizados em uma amplitude de 19 periódicos 

nacionais diferentes, consideradas como um importante veículo de disseminação do 

conhecimento científico, como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição dos artigos incluídos no estudo, segundo o periódico de publicação no 

período de 2000 a 2008. 

NOME DO PERIÓDICO f % 

Revista O Mundo da Saúde 10 21.7 % 

Acta Paulista de Enfermagem 07 15.2 % 

Revista Brasileira de Enfermagem 04 8.6 % 

Revista Bioethikos 03 6.5 % 

Revista Texto e Contexto 03 6.5 % 

Revista da Escola de Enfermagem da USP 03 6.5 % 

Cogitare Enfermagem 03 6.5 % 

Caderno de Saúde Pública 02 4.3 % 

Revista de Enfermagem da UERJ 01 2.2 % 

Revista Latino-Americana de Enfermagem 01 2.2 % 

Revista Eletrônica de Enfermagem 01 2.2 % 

Revista de Saúde Pública 01 2.2 % 

Revista Brasileira de Ciência e Movimento 01 2.2 % 

Revista Brasileira de Cancerologia 01 2.2 % 

Revista Gaúcha de Enfermagem 01 2.2 % 

Revista da Associação Médica Brasileira 01 2.2 % 

Revista Brasileira de Bioética 01 2.2 % 

Revista Mineira de Enfermagem 01 2.2 % 

Online Brazilian Journal of Nursing 01 2.2 % 

TOTAL 46 100.0 % 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
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 Como pode ser visualizado na Tabela 2, os artigos que compõe a amostra foram 

publicados em 19 periódicos diferentes, merecendo destaque a Revista O Mundo da Saúde, 

com 21.7% das publicações incluídas nesta revisão. Tal revista tem como entidade 

responsável por sua publicação o Centro Universitário São Camilo, na cidade de São Paulo, e 

representa um espaço para veiculação de temas e pesquisas pertinentes e atuais do campo da 

saúde numa perspectiva multidisciplinar. Vale salientar que o Centro Universitário São 

Camilo também publica semestralmente a revista Bioethikos voltada à veiculação de estudos 

na área da Bioética, a qual teve 6.5% de representatividade na amostra desta pesquisa. 

 A Revista O Mundo da Saúde teve sua origem em 1977, tem publicação on-line 

bimestral e é indexada na base de dados LILACS. Uma observação importante que merece ser 

destacada é que desde o ano de 1999 suas edições desenvolvem um tema central considerando 

as contribuições das diversas áreas afins. Acreditamos que por esta razão, um significativo 

número de artigos publicados pelos pesquisadores em enfermagem foram localizados neste 

periódico, já que duas de suas edições mais recentes tiveram como temário central a Bioética, 

denominadas: Bioética, saúde e espiritualidade; e Bioética: Humanização em saúde, 

vulnerabilidade, tecnociência e ética na pesquisa. 

 Embora a Revista O Mundo da Saúde seja um espaço de disseminação de estudos e 

pesquisas de diversificadas áreas da saúde e não especificamente para publicações no campo 

da enfermagem, outros periódicos próprios da enfermagem também garantiram destaque na 

disponibilidade de artigos para esta revisão, a exemplo da Revista Acta Paulista de 

Enfermagem com 15.2%, a Revista Brasileira de Enfermagem com 8.6%, assim como a 

Revista Texto e Contexto, Revista da Escola de Enfermagem da USP e Cogitare Enfermagem 

cada uma destas com 6.5% das publicações.  

 

4.1.3 Dados referentes à identificação do ano de publicação 

 

Em meio aos critérios de inclusão da amostra definimos o período de 2000 a 2008 para 

que pudéssemos ter acesso às publicações mais recentes, bem como para viabilizar os 

procedimentos de análise deste estudo, haja vista que se o referido período não fosse limitado 

o número de publicações poderia extrapolar ao ponto de dificultar o encontro de respostas 

pertinentes para os questionamentos propostos nesta revisão. A Tabela 3 mostra a distribuição 

dos artigos selecionados para a revisão no que tange ao ano de publicação. 
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Tabela 3. Distribuição dos artigos incluídos na revisão, segundo o ano de publicação. 

ANO DE PUBLICAÇÃO f % 

2001 01 2.2 % 

2003 01 2.2 % 

2004 06 13.0 % 

2005 08 17.4 % 

2006 14 30.4 % 

2007 11 23.9 % 

2008 05 10.9 % 

TOTAL 46 100.0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

Frente aos resultados apresentados pela Tabela 3, percebe-se que os anos de 2006 e 

2007 foram os que mais tiveram publicações pertinente à temática bioética no campo da 

enfermagem, com 30.4% e 23.9%, respectivamente. Mais uma vez é relevante destacar as 

duas edições temáticas da Revista O Mundo da Saúde que foram publicadas justamente nesses 

respectivos anos. Isso possibilitou essa evidência, uma vez que os pesquisadores da 

enfermagem tiveram duas oportunidades a mais para publicar seus estudos acerca da bioética. 

Não obstante, nenhum outro evento ou fenômeno traz alusões para que possamos relacioná-

los com o aumento do número de publicações em 2006 e 2007.  

Outro dado expresso na Tabela 3 que chama atenção diante do resultado da 

distribuição dos artigos incluídos na revisão quanto ao ano de publicação, é que esperava-se 

que com o passar dos anos o número de publicações na díade enfermagem-bioética 

aumentasse, já que a bioética, como afirma Schramm (2002), em quase quatro décadas, de 

1970 a 2000, produziu uma grande quantidade de especialistas, consultores de conselhos e 

comitês, artigos, livros, revistas, enciclopédias, sites, congressos, simpósios e jornadas. 

Assim, apesar da bioética responder a uma necessidade social de dar sentido moral à 

multiplicidade das práticas humanas e ser um tema amplamente difundido no meio científico, 

acredita-se que na enfermagem ainda não atingiu o patamar desejado com relação ao 

quantitativo de publicações.  

 

4.1.4 Dados referentes à identificação da modalidade dos estudos 

 

O processo de construção do conhecimento em enfermagem é condição fundamental 

para o fortalecimento da profissão no cenário científico e uma forma de consolidação da 
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imagem que a profissão vem delineando no contexto da sociedade (STEDILE, 2002). Com 

base neste entendimento é pertinente destacar a importância do desenvolvimento de estudos 

científicos, para respaldar o amplo campo de atuação profissional da enfermagem. Nesse 

sentido, as pesquisas que vêm sendo veiculadas nos periódicos científicos são oriundas de 

diversos cenários, ou seja, partem desde a prática clínica, bem como são elaborados em meio 

às disciplinas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

É com base neste panorama, que a Tabela 4 demonstra as modalidades dos artigos 

incluídos na presente revisão integrativa. 

 

Tabela 4. Distribuição dos artigos incluídos na revisão, segundo a modalidade dos estudos. 

CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO f % 

Artigo original 20 43.5 % 

Artigo de revisão 12 26.1 % 

Artigo de reflexão 10 21.7 % 

Artigo de atualização 02 4.3 % 

Artigo de comunicação 01 2.2 % 

Relato de experiência 01 2.2 % 

TOTAL 46 100.0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

Os estudos publicados nas revistas científicas podem se apresentar sob variadas 

modalidades. Cada periódico possui nomenclatura própria, entretanto, apesar dos diferentes 

termos utilizados pelas revistas, eles remetem a um mesmo significado. Dessa forma, a partir 

da sumarização dos estudos incluídos nesta revisão integrativa, verificaram-se mediante 

apresentação da Tabela 4, seis modalidades de artigos. Destes, os que mais obtiveram 

destaque foram os artigos originais, com 43.5% do total das publicações, seguidos dos artigos 

de revisão, com 26.1% e dos artigos de reflexão, com 21.7%. Outras categorias apresentaram 

menores frequências, como os artigos de atualização, com 4.3%; e de comunicação e relato de 

experiência, ambos com 2.2%. 

Os estudos denominados como „artigo original‟, que obtiveram maior percentual, 

referem-se a trabalhos de pesquisa com resultados inéditos e que agregam valores à ciência. 

São estudos oriundos de investigações baseadas em dados empíricos e que utilizam com rigor 

o método científico para sua elaboração, como por exemplo, dissertações e teses.   

As pesquisas descritas como „artigo de revisão‟ também são chamadas de „revisão da 

literatura‟ ou „pesquisa bibliográfica‟, representaram 26,1% das publicações inseridas neste 
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estudo e segundo Gil (2002) são estudos desenvolvidos com base em materiais previamente 

elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos, tendo como vantagem a 

possibilidade de permitir ao investigador a cobertura de muitos fenômenos muito mais ampla 

do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Polit, Beck e Hungler (2004) acrescentam 

que a revisão da literatura é um estudo que sintetiza e resume, em termos narrativos, um corpo 

de literatura de pesquisa. Estas revisões podem ter como finalidades no campo da 

enfermagem o de fornecer fundamentos para o desenvolvimento de inovações para a prática 

clínica, bem como identificar necessidades de futuras pesquisas.  

 Os artigos de reflexão totalizaram 21,7% da amostra do estudo, definida como uma 

modalidade de publicação que objetiva apresentar à comunidade científica um texto que 

enfatize reflexão que proporcione uma contribuição significativa para a área do tema 

abordado. Estes artigos estimulam a investigação para obter respostas para as reflexões cuja 

opinião ainda não foi cientificamente discutida e comprovada, como por exemplo, reflexões à 

bioética para nortear um melhor direcionamento da prática e das condutas da enfermagem. 

Desse modo, os resultados referentes à modalidade do estudo levam a uma 

compreensão que os artigos que fizeram parte da amostra desta revisão integrativa são 

pesquisas desenvolvidas a partir de diversas modalidades, proporcionando a produção de 

novos conhecimentos, ampliando sobretudo, a literatura acerca da bioética e sua contribuição 

para a enfermagem. 

 

 

4.1.5 Dados referentes à identificação da formação acadêmica e titulação dos 

autores 

 

 

Para melhor compreensão dos dados referentes à identificação da formação acadêmica 

e titulação dos autores, a priori foi realizada uma distribuição dos estudos incluídos na revisão 

segundo o número de autores por artigo. A distribuição do quantitativo de autores nas 

publicações pode ser visualizada na Tabela 5. 
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Tabela 5. Distribuição dos artigos incluídos na revisão, segundo o número de autores da 

publicação. 

NÚMERO DE AUTORES DO ESTUDO f Total de autores 

Artigo com 01 autor 04 04 

Artigo com 02 autores 23 46 

Artigo com 03 autores 13 39 

Artigo com 04 autores 03 12 

Artigo com 05 autores 02 10 

Artigo com 07 autores 01 07 

TOTAL 46 118 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 5, é possível observar as variações 

existentes com relação ao número de autores por artigo. Enquanto 04 estudos foram 

realizados e publicados apenas por um autor, outros 23 artigos foram elaborados por dois 

autores, 13 pesquisas foram desenvolvidas por três autores, 03 estudos por quatro autores, 02 

artigos por cinco autores e apenas 01 foi referenciado com sete autores. Após as respectivas 

multiplicações chegamos ao resultado de que um total de 118 autores foram os responsáveis 

pelas publicações dos 46 artigos incluídos nesta revisão integrativa.  

Os dados conferem uma produção em parceria, não se restringindo o saber a apenas a 

um autor. O compartilhamento no desenvolvimento de estudos agrega os pesquisadores, 

sendo esta conduta salutar na produção do conhecimento, permitindo muitas vezes a formação 

de grupos de pesquisa. 

Outro dado encontrado que está implícito na tabela acima e que merece ser destacado 

é que na listagem geral dos autores dos estudos incluídos na revisão verificou-se que vários 

autores publicaram mais de um desses estudos. Destarte, mediante a identificação da repetição 

de autores, ressalta-se que dos 118 autores das pesquisas selecionadas para a revisão, 95 

corresponde ao número exato de pesquisadores no campo da enfermagem e bioética.  

Com base no quantitativo total de 95 pesquisadores da temática enfermagem e 

bioética, extraído a partir dos estudos selecionados para compor a presente revisão integrativa, 

serão destacados os dados referentes à formação acadêmica, titulação e área de atuação desses 

autores, de modo a alcançar um dos objetivos propostos na revisão. Para o encontro destes 

dados utilizamos o recurso oferecido pela Plataforma lattes, um sistema de informação do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que representa a 
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base de dados de currículos e instituições das áreas de ciência e tecnologia, visto que nem 

todos os artigos mencionavam a titulação dos autores. 

De acordo com Erdmann, Mendes e Leite (2007), o CNPq é uma Fundação vinculada 

ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo como objetivo apoiar a pesquisa brasileira e 

contribuir diretamente para a formação de pesquisadores (mestres, doutores, pós-doutores e 

especialistas em várias áreas de conhecimento). Desde sua criação, é uma das maiores e mais 

sólidas estruturas públicas de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) dos países em 

desenvolvimento, cujo investimentos são direcionados para a formação e absorção de recursos 

humanos e financiamento de projetos de pesquisa que contribuem para o aumento da 

produção de conhecimento e geração de novas oportunidades de crescimento para o país. 

Mediante a utilização da Plataforma lattes, investigou-se de modo individual o 

currículo dos pesquisadores, considerando obviamente o ano de publicação do estudo. O 

resultado no que concerne à formação acadêmica e titulação pode ser visualizado na Tabela 6, 

a seguir.  

 

Tabela 6. Distribuição dos autores dos artigos incluídos na revisão, segundo a formação 

acadêmica/titulação. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TITULAÇÃO f % 

Acadêmico do Curso de Enfermagem 06 6.3 % 

Graduação em Enfermagem 02 2.2 % 

Enfermeiro/Especialista 01 1.1 % 

Enfermeiro/Mestrando 09 9.4 % 

Enfermeiro/Mestre 11 11.5 % 

Enfermeiro/Doutorando 12 12. 6% 

Enfermeiro/Doutor 31 32.6 % 

Enfermeiro/Pós-Doutor 01 1.1 % 

Enfermeiro/Doutor/Livre Docente 06 6.3 % 

Enfermeiro/Pós-Doutor/Livre Docente 01 1.1 % 

Autor com formação não identificada 01 1.1 % 

Outros pesquisadores  14 14.7 % 

TOTAL 95 100.0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

 

Observa-se na Tabela 6 que a grande maioria dos pesquisadores na temática 

enfermagem e bioética são Enfermeiros Doutores, representando 32.6% do total de autores. O 

predomínio de Enfermeiros Doutores entre os profissionais que realizam pesquisas na 

interface bioética e enfermagem tem estreita relação com o grande número de estudos 
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científicos desenvolvidos nos Programas de Pós-Graduação Stricto-sensu nível Doutorado. 

Como afirma Marziale (2006), a produção de conhecimento científico da enfermagem está 

fortemente relacionada aos cursos de pós-graduação, os quais têm um papel estratégico na 

formação de recursos humanos qualificados e na geração de conhecimento. 

O quantitativo do número de doutores e mestres nesta pesquisa mostra o interesse do 

profissional em sua qualificação, o que era de se esperar já que o mercado de trabalho exige 

qualificação profissional. Observa-se na atualidade um interesse por parte do profissional de 

ampliar seus conhecimentos, considerando que a graduação não prioriza áreas específicas pela 

formação generalista condizente com os pressupostos das Diretrizes Curriculares dos cursos e 

o momento vivido no paradigma de saúde vigente. 

 Vale salientar ainda que a evolução da pesquisa em enfermagem vem encontrando 

apoio não apenas nos programas de pós-graduação, mas também dos órgãos de classe da 

profissão, especialmente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) e também dos 

órgãos de fomento da atividade de pesquisa, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (MARQUES; TYRREL; OLIVEIRA, 2006). 

Um avanço no ambiente acadêmico no que se relaciona a produção científica foi o 

despertar dos alunos do Curso de Enfermagem para as pesquisas por meio de programas de 

iniciação científica, e sendo o professor um pesquisador, este aluno durante sua trajetória 

curricular já inicia sua produção cientifica, atualmente considerada indispensável para 

composição de seu currículo. Acrescenta-se ainda, a exigência de um estudo monográfico 

para conclusão do curso, onde o aluno começa a dar seu primeiro passo no mundo da 

pesquisa.  

Um dado encontrado que merece ser discutido refere-se ao percentual de 14.7% de 

outros pesquisadores que não são da área da enfermagem. Isso permite a compreensão de que 

a multidisciplinaridade é evidenciada no desenvolvimento dos estudos. Conforme análise dos 

artigos incluídos nesta revisão, verifica-se a existência de diversos profissionais de outras 

categorias desenvolvendo estudos em parceria com enfermeiros, assim como: médicos, 

odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, biólogos, filósofos, matemáticos, pedagogos e 

historiadores.  

Neste contexto, Erdmann et al. (2005) destacam que o avanço no desenvolvimento 

científico e tecnológico exige uma ampla abertura para a diversidade e interdisciplinaridade 
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de conhecimentos, assim como um ambiente de investigação que propicie as relações e 

interações dos atores sociais, centrados na construção de saberes e práticas que resultem em 

novas tecnologias e novos conhecimentos para promoção de uma melhor qualidade de vida ao 

ser humano. Dessa forma, esta articulação entre diversificadas categorias profissionais nos 

estudos incluídos nesta revisão, leva ao entendimento de que a bioética permeia todos os 

campos de atuação, não restringindo-se apenas à área da saúde e/ou enfermagem. 

 

4.1.6 Dados referentes à identificação da área de atuação dos autores 

 

 Frente à exposição da Tabela 6, em que se verifica que 14 autores do total de 95 não 

são enfermeiros e que 6 são acadêmicos do curso de enfermagem, reportaremos o nosso 

próximo dado referindo-se aos 75 enfermeiros, os quais desenvolveram estudos acerca da 

temática bioética. Para o encontro das informações referentes à área de atuação profissional 

também utilizamos a base de currículos da Plataforma lattes, como mencionado 

anteriormente. O resultado desta investigação está apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Distribuição dos autores dos artigos incluídos na revisão, segundo a área de atuação 

profissional. 

ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL f % 

Enfermeiro Assistencial 05 6.7 % 

Enfermeiro Gerencial  01 1.3 % 

Enfermeiro Docente – nível Graduação 27 36.0 % 

Enfermeiro Docente – nível Pós-Graduação 01 1.3 % 

Enfermeiro Docente – níveis Graduação/Pós-Graduação 34 45.4 % 

Enfermeiro Assistencial e Docente – Graduação/Pós-Graduação 03 4.0 % 

Bolsista da Pós-Graduação (dedicação exclusiva) 03 4.0 % 

Não identificada 01 1.3 % 

TOTAL 75 100.0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

  

Como mostra a Tabela 7, o campo de atuação profissional que mais se destacou foi o 

de enfermeiros que estão na prática docente em níveis de Graduação e Pós-Graduação, com 

45.4% do total dos profissionais. Tal resultado está diretamente ligado à produção do 

conhecimento desenvolvido no âmbito das universidades. Os enfermeiros que atuam na 

docência são mais motivados para o desenvolvimento de pesquisas científicas principalmente 

por conta das exigências dos órgãos de apoio aos docentes vinculados a departamentos de 
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cursos de Graduação e a Programas de Pós-Graduação, fazendo com que estes publiquem 

com mais freqüência que os enfermeiros atuantes em outras áreas.  

O desenvolvimento de estudos científicos e sua posterior publicação se constituem um 

requisito indispensável para que o docente permaneça no Programa de Pós-Graduação. Neste 

contexto, o pesquisador doutor tem que ter anualmente publicações, de preferência em 

periódicos com Qualis – Conceito do órgão de capacitação docente (CAPES) que atualmente 

atribui os seguintes conceitos: A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5, e ter no mínimo uma defesa de 

dissertação ou tese, sob a orientação deste doutor. Esta exigência faz com que o docente tenha 

como meta a publicação de artigos.  

Compreende-se desse modo, que um doutor é um pesquisador esteja ele na docência 

ou na assistência. Esse tipo de capacitação oferece meios para observar com mais 

transparência os fenômenos cotidianos no sentido de desvelar causas e conseqüências para 

uma possível intervenção. Os doutores nas Universidades buscam trabalhos a serem 

desenvolvidos nos seus objetos de estudo o que concede um aumento na produção do 

conhecimento da temática escolhida. Complementando este raciocínio, Erdmann et al. (2005) 

afirmam que o processo de formação de doutores em enfermagem situa-se na capacitação de 

profissionais para o desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da atenção à saúde da 

população. Nesse processo, a construção de novos conhecimentos da área se constitui em 

elemento importante para o desenvolvimento científico e tecnológico da enfermagem e da 

saúde, tendo as linhas de pesquisa como eixo norteador desse processo. 

Não obstante o docente enfrenta dificuldades com relação a recursos destinados a 

pesquisa, visto que estas são passiveis de custo, o que significa uma dificuldade a ser 

enfrentada por esses pesquisadores, na sua grande maioria doutores. Entretanto, esses 

doutores produzem e publicam seus trabalhos monográficos, possibilitando o acesso ao 

conhecimento através de periódicos impressos e on-line.  

A investigação possibilitou visualizar que os docentes publicam um maior número de 

trabalhos, totalizando 82.7% do total dos pesquisadores, enquanto os assistenciais publicam 

em numero relativamente menor, 6.7%. Os enfermeiros docentes são estimulados a produzir, 

uma vez que o meio acadêmico exige dos mesmos um quantitativo de publicações por ano. 

Por outro lado, o enfermeiro assistencial, apesar de conviverem com os problemas concretos 

da prática assistencial, não tem a mesma oportunidade de desenvolver e publicar estudos. Esta 

afirmativa remete ao questionamento de conhecer porque existe essa dissociação entre a 

pesquisa e o campo de prática referindo-se aos profissionais da área da enfermagem. 
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4.2 Caracterização dos estudos 

 

4.2.1 Dados referentes à identificação da temática abordada na pesquisa 

 

 A análise dos artigos incluídos na revisão integrativa foi iniciada com vistas a 

identificar a temática central abordada no estudo, ou seja, verificar qual o objeto do estudo e 

sua relação com a bioética. Após sucessivas leituras dos textos foi possível detectar os 

diversos enfoques na perspectiva da bioética produzidos no campo da enfermagem. A partir 

desta constatação, diferentes abordagens temáticas foram construídas de modo a agrupar os 

resultados encontrados em um padrão compreensível e para uma melhor elaboração da síntese 

dos conteúdos enfocados pelas pesquisas. 

 Com base nos conteúdos expostos e discutidos pelas pesquisas emergiram oito 

Abordagens Temáticas (AT), conforme pressuposto da revisão integrativa, são elas: AT 1 - 

Bioética, Enfermagem e Desenvolvimento Científico-tecnológico; AT 2 - Reflexões Bioéticas 

e Conflitos Éticos na Assistência à Saúde; AT 3 - Bioética e Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos; AT 4 - Bioética e Terminalidade da Vida; AT 5 - Bioética e Ensino no Campo da 

Enfermagem; AT 6 - Bioética e Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde; AT 7 - Bioética 

enquanto Instrumento de Reflexão no Campo da Saúde; e AT 8 - Bioética como eixo 

norteador para a Prática da Enfermagem. Dessa forma, os dados referentes à identificação da 

temática da pesquisa serão sintetizados, dispostos, abordados e discutidos em meio às 

abordagens estabelecidas.  

 A diversidade de abordagens temáticas construídas demonstra a importância do estudo 

interdisciplinar da bioética, e que esta área de conhecimento perpassa por diversos âmbitos e 

situações em que a enfermagem está imersa. Tal profissão por sua vez, como afirma Vieira 

(2007), apesar de conhecimentos e características próprias, está atrelada e recebe a 

colaboração de diversas outras áreas em situações que a interdisciplinaridade se faz necessária 

e a que bioética emerge com o sentido de refletir e elucidar dilemas éticos. As abordagens 

temáticas contempladas nesta revisão integrativa serão apresentadas a seguir:  

 

AT 1 - Bioética, Enfermagem e Desenvolvimento Científico-tecnológico 

 

 A questão das implicações bioéticas está impressa no campo do desenvolvimento 

científico-tecnológico, ao passo que os avanços experimentados pela ciência e tecnologia vêm 

constituindo uma força transformadora que atua sobre a natureza e, principalmente, sobre a 
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vida humana, suscitando ambiguidades morais relativas ao seu crescimento, exigindo que o 

processo seja acompanhado por estudos que visem uma melhor interpretação do que está 

ocorrendo (VIEIRA; ROSA, 2006). No campo da biotecnologia torna-se imprescindível o 

avanço da reflexão bioética a respeito de seus propósitos e objetivos em direção à vida 

humana.  

Sob esta ótica, quatro estudos publicados pela enfermagem brasileira remetem 

questões inerentes ao desenvolvimento científico, enquanto tema permeado por polêmicas e 

interesses, onde, sobretudo, é necessário considerar a bioética como referencial para subsidiar 

a reflexão acerca dos aspectos éticos envolvidos. Os pontos de discussão abordados na 

temática „Bioética, Enfermagem e Desenvolvimento Científico-tecnológico‟ estão 

apresentados no Quadro 2.  

 

AT 1 – Bioética, Enfermagem e Desenvolvimento Científico-tecnológico 

*
 TEMÁTICA ENFOQUE CENTRAL DO ESTUDO 

AT1a 

Avanços 

tecnológicos em 

oncologia na prática 

da enfermagem 

O estudo tece considerações sobre as incorporações tecnológicas em 

saúde: a hardware - equipamentos, produtos farmacêuticos, cirurgia 

e dispositivos terapêuticos; e a software - instrumentos sociais, 

vínculo, acolhimento e cuidados, ambos essenciais e 

complementares para o diagnóstico e tratamento oncológico, bem 

como reflete a prática do enfermeiro neste cenário. 

O enfermeiro deve ser capaz de avaliar o uso de tecnologias com 

ênfase nos aspectos éticos envolvidos, a fim de que possa tomar 

decisões que favoreçam prioritariamente os interesses do paciente. 

AT1b Transplante de 

órgãos 

O artigo descreve os resultados da pesquisa que teve como objetivo 

identificar as estratégias que os enfermeiros de captação de órgãos 

têm utilizado para humanizar a relação entre profissional, família e 

potencial doador de órgãos. 

O enfermeiro tem papel determinante no complexo processo de 

captação/doação de órgãos, precisando ficar atento à situações de 

conflito e não desumanizar o cuidado com o doador e ao se 

relacionar com os familiares. 

AT1c 
Avanços 

tecnológicos na 

assistência neonatal 

O artigo traz uma reflexão diante do impacto das inovações 

tecnológicas no campo das ciências médicas e biológicas como 

instrumento benéfico para a melhoria das condições dos cuidados à 

saúde ao neonato, mas que também traz consigo conseqüências 

danosas, o que suscita respostas para os dilemas éticos que emergem 

diariamente na prática. 

AT1d Células-tronco O estudo enfoca as células-tronco como um marco na história da 

                                                 
*
 Código identificador do estudo. 
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ciência por seu uso reparador em órgão e tecidos lesados, pondo em 

questão que dilemas éticos atrelados a esta prática carecem ainda de 

maiores discussões, entrando em cena a bioética. 

O artigo destaca que existe a necessidade de que paradigmas como o 

uso de células-tronco devem ser incluídos em discussões de bioética 

dentro das universidades, no intuito de formar mentalidades que 

saibam julgar com coerência. 

Quadro 2. Síntese das temáticas e enfoque central dos estudos agrupados na Abordagem 

Temática 1 - Bioética, Enfermagem e Desenvolvimento Científico-tecnológico. 

 

Conforme mostram os estudos do Quadro 2, quatro conteúdos distintos foram foco das 

publicações da enfermagem no campo da bioética e enquadraram-se na abordagem temática 1, 

são eles: avanços tecnológicos em oncologia na prática da enfermagem, transplante de órgãos, 

avanços tecnológicos na assistência neonatal e utilização de células-tronco. De modo geral, as 

questões relativas ao desenvolvimento tecnológico e científico têm implicações diretas na 

prática da saúde. Seja no uso de dispositivos e equipamentos como cuidados paliativos ou 

terapêuticos, no transplante de órgãos, na utilização de células-tronco, nos cuidados ao 

paciente terminal ou ao neonato, todas as situações estão imbuídas de dilemas que carecem de 

avaliação com ênfase nos aspectos éticos envolvidos.  

 De acordo com Vieira e Rosa (2006, p. 210),  

com o vertiginoso desenvolvimento da moderna biotecnologia e o avanço 

da reflexão ética a respeito de seus fundamentos e objetivos em direção à 

vida, torna-se imprescindível entender o sentido da biossegurança no campo 

da saúde, tanto no contexto dos problemas persistentes como dos 

emergentes, pois trazem impactos sociais e econômicos e reflexos no 

quadro de saúde e doença.  

 

Diante desta compreensão é indispensável a reflexão da bioética na busca de soluções 

para os dilemas éticos advindos dos avanços da ciência e da tecnologia. As variadas facetas 

impostas pelo progresso tecno-centífico exigem do profissional da enfermagem 

posicionamentos com maturidade, os quais devem ter como princípio o respeito à autonomia 

dos envolvidos nas situações dilemáticas e garantindo decisões que favoreçam 

prioritariamente o paciente. A afirmativa corrobora com alguns trechos extraídos dos estudos 

incluídos na abordagem temática 1, descritos a seguir: 

 

[...] A tecnologia pressupõe uma preparação prévia dos profissionais que 

irão utilizá-la, no intuito desse recurso ser um veículo e não um fim em si 

mesmo. Nesse contexto, é importante que os enfermeiros participem, 

ativamente, do processo de atualização científico-tecnológica para terem 
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subsídios que auxiliem no planejamento, organização, condução e 

avaliação desses recursos disponibilizados para o cuidado. AT1a 

 

 

[...] Um dos grandes desafios para o profissional de captação de órgãos é 

estar atento às situações de conflito e não desumanizar o cuidado com o 

doador e ao se relacionar com os familiares. Fazer com que o processo de 

doação de órgão para transplante seja humanizado é um grande desafio 

diante da complexidade de significados perante a finitude a possibilidade 

de vida gerada pelo ato de doar. AT1b 

 

 
[...] O enfoque centrado no corpo humano como uma máquina desloca o 

olhar dos profissionais para partes cada vez menores do corpo, reduzindo a 

saúde como mero funcionamento mecânico do corpo, negligenciando-se 

outros aspectos envolvidos no processo de assistir, perdendo de vista a 

perspectiva integral ao olhar o ser humano em partes e não holisticamente, 

pouco sustentadas em um vínculo ético-afetivo. Dessa forma, os princípios 

éticos devem servir de base para que os profissionais atuantes em Unidades 

de Cuidados Intensivos Neonatais possam refletir sobre seus 

comportamentos e principalmente na tomada de decisão no momento de 

assistir ao recém-nascido e família. AT1c 

 

 Com base nos trechos mencionados, evidenciam-se situações que exigem reflexões 

bioéticas no campo da enfermagem e consequências dos avanços científicos e tecnológicos, 

como por exemplo: autonomia, justiça, humanização, risco-benefício, tomada de decisão, 

integralidade e respeito, que são fundamentais para que as condutas dos profissionais de 

enfermagem sejam pautadas em princípios éticos, com vistas a prezar pela dignidade humana.  

No campo dos transplantes de órgãos as questões éticas muitas vezes se voltam para os 

critérios de justiça distributiva, uma vez que deve-se garantir que todo candidato ao 

transplante tenha a mesma oportunidade de receber o órgão ou o tecido que necessita para o 

seu tratamento. Por outro lado, a utilização das células-tronco embrionárias supostamente para 

tratar doenças crônico-degenerativas põe em jogo os valores, os direitos pessoais e os deveres 

dos profissionais. Ambos os cenários requerem que os profissionais da enfermagem 

acompanhem de perto o assunto, tendo como referência os valores que regem o sentido da 

vida na sociedade. Logo, a reflexão bioética é indispensável para fornecer subsídios práticos 

para um melhor posicionamento profissional diante de dilemas éticos que envolvem decisões 

conflituosas na prática do cuidar. 

Vieira e Rosa (2006) complementam a idéia ao enfatizar que ao passo que a 

enfermagem aproxima-se do contato com o desenvolvimento tecnológico e científico, 

diversificam-se os espaços do cuidar e do cuidado. Por esta razão, muitos dilemas são 

evidenciados no campo do exercício profissional e, consequentemente, seus agentes 
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necessitam lançar mão de instrumentos ético, legais e do juízo moral para não se envolverem 

em situações possivelmente irreversíveis para a vida do usuário que está sob sua 

responsabilidade e para si próprios. 

Portanto, a participação da Enfermagem em meio a esses dilemas advindos dos 

avanços da ciência e da tecnologia, como está explícita nos estudos, permitem o entendimento 

de que é inegável que o profissional de enfermagem esteja atento a estes avanços para 

subsidiar o repensar da sua prática e buscar a inovação de valores, a fim de não transformar a 

enfermagem em uma profissão limitada e apenas reprodutora dos valores ideologicamente 

dominantes (SILVA; SILVA, 2007). Diante dos progressos tecno-científicos, a bioética 

entendida como ética da vida, da saúde e do meio ambiente, tem como finalidade o resgate da 

dignidade da pessoa humana e da qualidade de vida (BARCHIFONTAINE, 2004). 

 

AT 2 - Reflexões Bioéticas e Conflitos Éticos na Assistência à Saúde 

 

 É comum na assistência à saúde a vivência diante de situações que se configuram 

como conflituosas. Seja em situações críticas e dilemáticas como o processo de morte, seja 

em situações cotidianas que envolvem a autonomia e a privacidade de informações, os 

profissionais da área da saúde em geral, e os profissionais de enfermagem em particular, se 

vêem diante de desafios que estimulam seus pensamentos na tentativa de assegurar as 

melhores condutas e decisões. Com base nesta assertiva, nove estudos incluídos nesta revisão 

integrativa apresentam discussões voltadas para os conflitos éticos e bioéticos na assistência à 

saúde, consolidando assim a Abordagem Temática 2, como mostra o quadro abaixo: 

 

AT 2 - Reflexões Bioéticas e Conflitos Éticos na Assistência à Saúde 

* TEMÁTICA ENFOQUE CENTRAL DO ESTUDO 

AT2a 
Problemas éticos 

vividos por 

enfermeiros e 

médicos do 

Programa Saúde da 

Família 

Os problemas de saúde que suscitam reflexões bioéticas, 

desencadeados por atenção básica são distintos dos vividos na 

atenção terciária já que não exprimem situações dilemáticas que 

requerem soluções imediatas, porém não são menos importantes. 

O modo como os problemas éticos emergem na atenção básica 

podem dificultar o seu discernimento, o que pode por em risco a 

assistência á saúde prestada, merecendo lugar na agenda bioética. 

AT2b 
O artigo contextualiza o PSF como um espaço de reorganização de 

atenção básica que para sua efetivação faz-se necessário uma prática 

ética, humanizada e vinculada ao exercício da cidadania. 
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Existem fatores indicativos de que os problemas éticos enfrentados 

na atenção básica podem diferir dos identificados nas demais esferas 

de atendimento: os problemas de saúde, os sujeitos, o cenário e as 

soluções para os problemas éticos. 

AT2c 
Conflitos éticos no 

atendimento a 

adolescentes 

O estudo relata que muitas questões éticas estão atreladas ao 

atendimento à saúde de adolescentes, já que os serviços de saúde 

configuram-se hoje como um espaço no qual os adolescentes podem 

expor seus apuros e obter ajuda para aliviar suas dores, tais como: 

conflito relacionado ao sigilo e à confiabilidade na consulta, conflito 

relacionado à violência contra adolescente, abandono e maus-tratos, 

praticas de atividades ilícitas, atividade sexual em menores de 15 

anos, e autonomia do paciente adolescente. 

AT2d Conflitos éticos no 

cuidado ao idoso 

O artigo expõe reflexões acerca dos conflitos éticos e morais 

vivenciados por profissionais de saúde no cuidado ao idoso, os quais 

estão vinculados à questões como alocação de recursos 

insuficientes, relacionamento com o idoso e família, respeito à 

autonomia, morte e morrer com dignidade. 

AT2e 

Dilemas éticos na 

hemotransfusão em 

Testemunhas de 

Jeová (TJ) 

O estudo relata acerca dos dilemas éticos que perpassam nos 

serviços de saúde, como a hemotransfusão em TJ, que se não 

resolvidas adequadamente podem comprometer a situação do 

profissional, a qualidade de atendimento e a autonomia do usuário.  

As pessoas que são religiosamente TJ não aceitam a 

hemotransfusão, dessa forma, quando a vida está em risco o 

profissional vive um dilema de difícil solução: respeitar a autonomia 

do paciente ou os dispositivos legais que regem a sua prática. 

AT2f Cuidado à criança 

hospitalizada 

O estudo descreve a criança em situação de hospitalização como um 

ser vulnerável e sem controle, enfocando a necessidade de 

envolvimento desta nas tomadas de decisão acerca de tratamentos e 

procedimentos terapêuticos, como forma de respeito à sua 

autonomia. 

Como as crianças possuem direitos e responsabilidades, faz-se 

necessário que as questões éticas e morais envolvendo a tomada de 

decisão da criança seja um desafio superado pelos profissionais de 

saúde, inclusive enfermeiros. 

AT2g Assistência à 

parturiente 

O estudo baseou-se no fato de cada vez mais as gestantes não têm 

nem vez nem voz para decidir sobre o parto e o nascimento. Em 

contrapartida, enfatiza que as casas de parto foram criadas para 

recuperar a autonomia de decisão, já que se discute com as mulheres 

as alternativas existentes em relação ao parto. 

A casa de parto surgiu para que a mulher pudesse resgatar a 

autonomia perdida na condução do parto, decidindo ou recusando 

este tipo de intervenção. 

AT2h A crise ambiental e 

o cuidado à saúde 

O estudo aborda a crise ambiental, o processo da degradação do 

meio ambiente e o impacto sobre a saúde humana, bem como as 

ações de saúde desenvolvidas pela enfermagem no sentido de 

contribuir para o atendimento às demandas inerentes à questão 

ambiental. A interface entre enfermagem e ecologia constitui um 
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imperativo ético para a profissão. 

AT2i 
A mulher em 

situação de 

abortamento 

O estudo fala da mulher e de questões que envolvem situações de 

abortamento, onde a interrupção da vida está acontecendo e as 

reflexões nesse contexto estão pautadas por questões éticas e 

corporalidade, propondo uma visão além do corpo. 

A questão bioética do aborto está claramente vinculada ao conceito 

de início da vida e o estudo fala dos sentimentos experimentados 

pela mulher em situações de abortamento. 

Quadro 3. Síntese das temáticas e enfoque central dos estudos agrupados na Abordagem 

Temática 2 - Reflexões Bioéticas e Conflitos Éticos na Assistência à Saúde.  

 

 Todos os estudos enquadrados na abordagem temática „Reflexões Bioéticas e 

Conflitos Éticos na Assistência à Saúde‟ abordam discussões voltadas para o respeito à 

autonomia e privacidade dos pacientes, a tomada de decisão, a prática da beneficência e a 

necessidade de acesso equitativo à assistência à saúde. Vê-se dessa forma que a reflexão 

bioética penetra em diversificadas questões ligadas às práticas de saúde, visto que situações 

cruciais como aborto, morte, transfusão sanguínea, bem como dilemas éticos no atendimento 

ao idoso, à gestante, à criança e ao adolescente, conforme mostraram os estudos, são 

potenciais para o desenvolvimento de conflitos no campo da assistência à saúde. 

 Em estudo sistemático da literatura realizado por Monteiro et al. (2008), cujo objetivo 

foi identificar dilemas éticos vivenciados por profissionais da enfermagem, verificou-se que 

entre os principais problemas estão a desumanização no cuidado ao paciente, a violação dos 

direitos do paciente, a falta de acesso aos serviços de saúde e as condições e relações de 

trabalho da enfermagem. Isto leva à compreensão que a prática assistencial da enfermagem, 

inserida nos mais diferentes contextos, está vulnerável a conflitos que podem ocorrer no 

universo do cuidar, necessitando do suporte bioético para a preservação da dignidade do ser 

humano mediante a tentativa de resolução dos mesmos.     

 Neste contexto é oportuno destacar que diante dos problemas emergentes e 

persistentes na atenção à criança hospitalizada, na seleção de pacientes para ocupar leitos de 

Unidades de Terapia Intensiva, na hemotransfusão em Testemunhas de Jeová, no processo de 

morte digna, no sigilo de informações, no impacto da natureza sobre a saúde humana, no 

direito à privacidade e nas situações de abortamento, os princípios bioéticos devem ser 

levados em consideração para que as condutas e posicionamentos dos profissionais tenham 

como foco central a preservação da dignidade humana.  

 Sendo a bioética compreendida como um ramo da ética aplicada que reúne um 

conjunto de conceitos e teorias, com a função de dar legitimidade às ações humanas que 
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podem ter efeito sobre os fenômenos vitais e a vida em geral, conforme aponta Yeganiantz 

(2001), seus princípios são a base para a operacionalização dos dilemas que perpassam na 

assistência à saúde: a autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça. O enfoque 

principialista da bioética se ocupa, de acordo com Schramm (2002), da avaliação racional e, 

até onde for possível, imparcial, dos atos humanos que podem ter efeitos significativos 

irreversíveis sobre os humanos.  

 Frente ao exposto, destaca-se alguns trechos dos estudos incluídos na abordagem 

temática 2, os quais ressaltam a importância de incluir os princípios bioéticos nas reflexões 

diante de situações conflituosas da prática da saúde:  

  

[...] Os princípios éticos no atendimento de adolescentes nos serviços de 

saúde se referem especialmente à privacidade, à confidencialidade, ao 

sigilo e à autonomia. O respeito a esses preceitos encoraja rapazes e moças 

a procurarem ajuda quando necessário, além de protegê-los da humilhação 

e discriminação que podem resultar da revelação de dados confidenciais. 

AT2c 
 

 

[...] Buscando manter a integralidade e a autonomia do ser humano, a 

enfermagem gerontológica objetiva o atendimento das necessidades 

biopsíquicas, socioculturais e espirituais do idoso, estimulando o 

autocuidado, a autodeterminação e a independência, visando a manutenção 

da sua capacidade a qualidade de vida. Além de assistir o paciente idoso, 

assiste sua família e atua na comunidade conscientizando a todos para a 

aceitação do envelhecimento como parte integrante do ciclo de vida. AT2d 

 

 

[...] A necessidade de hemotransfusão em Testemunhas de Jeová coloca a 

equipe de saúde diante de um dilema ético porque esse procedimento 

envolve a colisão de dois direitos fundamentais: o direito indisponível à 

vida e o direito de recusa por convicções religiosas, ambos protegidos 

igualmente pela Constituição brasileira. AT2e 

 

 

[...] Considerando que a enfermeira pediatra desempenha funções como 

defensora e educadora, é de sua responsabilidade preparar a criança e 

informá-la sobre o procedimento ao qual será submetida. Para tanto, deve 

considerar o nível de maturidade e habilidade da criança para participar 

na tomada de decisão, além de compartilhar essa informação com os 

outros profissionais de saúde. Além disso, a enfermeira deve ter respeito à 

integridade pessoal da criança e de sua autonomia. Desta forma, a inclusão 

da criança na tomada de decisão é um fator positivo para seu tratamento e 

desenvolvimento físico e psicológico. AT2f 
 

 
[...] As Casas de Parto são um cenário no qual a mulher é atendida com 

autonomia, discutindo-se com ela as alternativas existentes em relação ao 

parto, proporcionado-lhe a oportunidade de opinar e, quando desconhece, 

de ser esclarecida. A Casa de Parto surgiu para que a mulher pudesse 
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resgatar a autonomia perdida na condução do parto. O respeito à 

autonomia das pessoas como agentes morais capazes de decisões 

informadas é tema central no diálogo bioético. AT2g 

 

 

Interligando o enfoque principialista com os conteúdos evidenciados nos estudos 

incluídos nesta abordagem, observa-se a complexidade dos conflitos em que o profissional de 

enfermagem pode estar inserido, sendo necessário equacionar as decisões de modo a 

assegurar que a autonomia da criança seja respeitada, incluindo esta na tomada de decisão 

sobre seus tratamentos e no compartilhamento de informações; que a prática da beneficência e 

de não-maleficência esteja ancorada nos cuidados ao idoso em fase terminal; e que a justiça 

possa ser suficientemente garantida a todos àqueles que necessitam de uma oportunidade de 

atendimento nas instituições de saúde.  

 Os dilemas éticos e bioéticos que afloram na assistência à saúde são mais 

diversificados do que se poderia imaginar. Como proceder diante de um caso de aborto? Que 

critério deve ser utilizado para selecionar um paciente para ocupar um leito hospitalar? Como 

garantir sigilo das informações em uma equipe multiprofissional? Até que momento devem 

ser realizados cuidados paliativos para um paciente sem possibilidades terapêuticas? São esses 

e muitos outros questionamentos que precisam ser repensados pelos profissionais de 

enfermagem no intuito de ir ao encontro de decisões coerentes e éticas diante de conflitos que 

cotidianamente surgem no campo da saúde. 

 Vê-se, portanto, que os dilemas bioéticos devem ser considerados sob vários aspectos 

na tentativa de harmonizar os melhores caminhos. Para que os enfermeiros trilhem nesta 

trajetória é preciso sensibilidade moral, responsabilidade ética no cuidar, tolerância ativa, 

valorização do outro, diálogo entre interlocutores válidos, humildade para reconhecer que 

pode estar equivocado, curiosidade simpática pelo diferente, escuta intersubjetiva, 

compreensão para a complexidade, atenção e valorização do outro como fim em si mesmo, 

respeito mútuo e habilidade de reconhecer nos problemas um conflito real ou potencial com 

direitos, deveres ou princípios (BOCATTO, 2007; ZOBOLI, 2009). 

 

AT 3 - Bioética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

 

 A busca constante do conhecimento é uma das características do ser humano e 

pesquisar é uma atividade que possibilita a compreensão de fenômenos físicos, biológicos, 

sociais, entre outros. Na área da saúde a pesquisa tem por finalidade estudar problemas que 
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atingem a população, contribuindo, de alguma forma, para o bem-estar da sociedade.  

Contudo, é oportuno lembrar que muitos estudos envolvem seres humanos para a sua 

efetivação, o que se questiona até que ponto essa busca por qualidade de vida através de 

pesquisas pode afetar os participantes do estudo em nome da ciência, remetendo assim, à 

necessidade de reflexões e discussões sobre a ética em pesquisa envolvendo seres humanos 

(MASSAROLO; SPINETTI; FORTES, 2006). 

 Neste enfoque, Hossne e Vieira (2002, p. 160) acrescentam que 

a experimentação com seres humanos tem sido feita ao longo dos séculos, 

com diferentes padrões de ética e qualidade, em todo o mundo. De um lado, 

deve-se assegurar, por meio da experimentação, a aplicabilidade de novos 

conhecimentos para o bem da humanidade e, de outro, devem-se criar 

mecanismos de salvaguarda para evitar os abusos da experimentação. 

 

 

 Dessa forma, compreender a importância da ética/bioética no contexto das pesquisas 

envolvendo seres humanos é essencial para os profissionais da enfermagem que acreditam 

que o desenvolvimento de estudos é imprescindível para o engrandecimento científico da 

profissão. Assim, com base no levantamento dos estudos produzidos pelos profissionais de 

enfermagem no campo da bioética, foco desta revisão integrativa, quatro destes versaram 

sobre temas atrelados à pesquisa envolvendo seres humanos, como pode ser observado no 

Quadro 4.  

 

AT 3 - Bioética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

* TEMÁTICA ENFOQUE CENTRAL DO ESTUDO 

AT3a 

As diferentes 

formas de expressão 

do consentimento 

pelo TCLE 

O estudo traz um relato de experiência enquanto a obtenção do 

consentimento em pesquisas realizadas com diferentes culturas no 

Brasil. 

O TCLE tem como objetivo obter a anuência do sujeito de pesquisa 

e/ou seu representante legal pela sua participação voluntária na 

pesquisa após ter recebido por parte dos pesquisadores os 

esclarecimentos sobre os aspectos da pesquisa. 

Este procedimento enquanto protocolo de pesquisa, reflete o caráter 

de comprometimento ético/bioético do pesquisador, cabendo 

respeitar o cidadão como sujeito pleno de direitos. 

AT3b 
Agir bioético na 

pesquisa com seres 

humanos 

O artigo traz uma reflexão acerca dos conceitos da bioética 

aplicados a pesquisa envolvendo seres humanos descrito na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

No campo da pesquisa, a construção do saber está atrelado a 

complicados dilemas éticos. Assim, é nesse contexto que o 

paradigma bioético fornece a orientação necessária para a assunção 
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do compromisso de trabalhar objetivando o respeito dos direitos 

individuais e coletivos.  

AT3c 

Bioética e 

instrumentalização 

de dilemas na 

pesquisa com seres 

humanos 

O estudo propõe um debate relacionado às pesquisas envolvendo 

seres humanos, enfatizando que até o momento, os Códigos e as 

Declarações elaboradas e difundidas não se traduzem como 

instrumentos totalmente eficazes no sentido de garantir a segurança, 

integridade e respeito aos quais as pessoas que participam de 

experimentos têm direito. 

A exposição de indivíduos a situações de vulnerabilidade favorecem 

o surgimento e a consolidação da bioética, onde através da 

utilização dos seus 4 princípios, os dilemas éticos relativos à saúde 

das pessoas seriam instrumentalizados. 

AT3d 

Prática da 

enfermagem 

enquanto campo de 

pesquisa 

A pesquisa relata que os cenários da prática da enfermagem servem 

de campo para a pesquisa com seres humanos, já que são neles que 

emergem dilemas éticos que exigem do enfermeiro o conhecimento 

ético e bioético, de modo a refletir e tomar decisões que visem à 

promoção da dignidade humana e a qualidade de vida. 

É necessário que os enfermeiros tenham conhecimentos sobre os 

princípios da bioética, bem como da Resolução 196/96, para garantir 

um agir permeado pelo entrelaçamento do conhecimento técnico, 

científico, ético e bioético, na prática do cuidado, gerencial, ensino e 

pesquisa. 

Quadro 4. Síntese das temáticas e enfoque central dos estudos agrupados na Abordagem 

Temática 3 - Bioética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

 

 

 Conforme pode ser observado no Quadro 4, os artigos sumarizados na abordagem 

temática „bioética e pesquisa envolvendo seres humanos‟ enfocam, em linhas gerais, a 

importância de desenvolver estudos científicos envolvendo seres humanos atentando para os 

pressupostos éticos no sentido de garantir a segurança, a integridade e o respeito para com 

àqueles que participam da investigação.  

 Os estudos enfatizam que as pesquisas envolvendo seres humanos estão permeadas 

por complicados dilemas éticos, exigindo que os pesquisadores se apropriem de 

conhecimentos éticos e bioéticos para operacionalizar os seus estudos. O agir bioético no 

desenvolvimento de estudos que envolvam seres humanos é condição primordial para não 

ferir os direitos e não pôr em risco a dignidade dos participantes.  

 De acordo com o Ministério da Saúde (2006, p.53),  

os cientistas têm deveres institucionais, sociais e profissionais. Os 

deveres institucionais básicos são: a honestidade; a sinceridade; a 

competência; a aplicação; a lealdade e a discrição. Os deveres sociais 

são a veracidade, a não-maleficência e a justiça. Por fim, os deveres 

profissionais são: pesquisar adequada e independente, além de buscar 
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aprimorar e promover o respeito à sua profissão. Os cientistas não 

devem fazer pesquisas que possam causar riscos não justificados às 

pessoas envolvidas; violar as normas do consentimento informado; 

converter recursos públicos em benefícios pessoais; prejudicar o meio 

ambiente ou cometer erros previsíveis ou evitáveis. 

 

 Nesta linha de raciocínio, compreende-se que quando os seres humanos são utilizados 

como sujeitos de estudos devem ser preservados os princípios bioéticos fundamentais do 

respeito à autonomia do indivíduo, da beneficência e da justiça. Entretanto, até que os 

princípios da bioética se concretizassem como diretrizes para o desenvolvimento de estudos 

envolvendo seres humanos, outros códigos e normas anteriormente elaborados foram 

fundamentais para sua regulamentação: o Código de Nuremberg, em 1947; a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em 1948; a Declaração de Helsinque, em 1964; e o 

Relatório de Belmont, em 1974 (GUILHEM; OLIVEIRA; CARNEIRO, 2005).  

 No Brasil, a normatização de pesquisas envolvendo seres humanos tem por base as 

„Diretrizes e Normas Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos‟ inclusas na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Tal Resolução tem como objetivo 

maior assegurar os direitos e deveres da comunidade científica, Estado e, com especial 

preocupação, dos sujeitos da pesquisa. Para isso, já no seu preâmbulo, fica bem clara a 

incorporação dos princípios de autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça, que são 

os quatro referenciais básicos da bioética. É, também, colocado o caráter contextual desta 

resolução, o que implica em necessidade de constante revisão já que há permanente evolução 

técnico-científica e ética (BRASIL, 2006).  

A Resolução 196/96 é um instrumento fundamental no campo da bioética para nortear 

o agir ético de pesquisadores na condução de seus estudos envolvendo seres humanos. Nesse 

sentido, é notória a valoração da referida Resolução por pesquisadores de enfermagem, como 

evidencia os seguintes trechos das publicações incluídas na Abordagem Temática 3:  

 

[...] esta Resolução encampa os princípios da autonomia, beneficência e 

justiça e estabelece os critérios a serem observados pelos pesquisadores em 

todos os estudos que envolvem seres humanos, independente do implemento 

de experimentos clínicos ou não, no decurso da investigação. AT3b 

 

[...] Seguramente, a publicação da Resolução 196/96 representou um 

grande avanço em pelo menos dois aspectos. Primeiro, contribuiu 

grandemente para a divulgação da bioética no país, uma vez que os quatro 

princípios direcionam as ações a serem efetuadas na análise, 

implementação e acompanhamento dos protocolos de pesquisa. Em 

segundo lugar, favoreceu o desenvolvimento de uma ideologia protecionista 
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no que se refere aos sujeitos de pesquisa, já que um dos enfoques principais 

se refere à elaboração de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) acessível aos participantes, que apresente a totalidade do processo 

a ser desenvolvido, a relação custo-benefício para os sujeitos, além de 

garantia de confidencialidade e acesso e continuidade do tratamento se a 

pessoa não quiser participar da pesquisa. AT3c 

 

[...] a Resolução nº 196/96 preconiza atribuições básicas do Comitê de 

Ética em Pesquisa como: revisar todos os protocolos de pesquisa 

envolvendo seres humanos; emitir parecer por escrito no prazo de 30 dias; 

garantir a confidencialidade de todos os dados referentes ao protocolo de 

pesquisa analisado; acompanhar o andamento dos projetos; desenvolver 

papéis consultivos, deliberativos e promover discussões e reflexões sobre a 

ética na ciência [...] AT3d 

 

 Diante dos recortes dos estudos expostos, frente à relevância da Resolução 196/96 do 

CNS, vê que seus fundamentos almejam a garantia do respeito à dignidade humana mediante 

a utilização dos princípios bioéticos na operacionalização da pesquisa. Outrossim, a 

Resolução também faz menção a uma importante ferramenta para o controle social das 

pesquisas envolvendo seres humanos: os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), que tem entre 

outras funções defender os melhores interesses dos participantes das pesquisas, como descrito 

anteriormente. 

Cumpre assinalar que para que determinados estudos sejam aprovados após apreciação 

dos CEP‟s certas exigências éticas fundamentais e científicas devem ser respeitadas, as quais 

estão fortemente baseadas nos princípios básicos da Bioética: a autonomia tem como 

exigência ética fundamental o consentimento livre e esclarecido e a proteção aos vulneráveis; 

a beneficência tem como exigência o compromisso com o máximo benefício e mínimo risco; 

a não-maleficência requer evitar danos aos participantes; e a justiça pressupõe a garantia de 

igual consideração dos interesses envolvidos com vantagem significativa para os sujeitos da 

pesquisa e o mínimo ônus para os vulneráveis (BRASIL, 2006).  

 Em se tratando de consentimento livre e esclarecido do pesquisador, os estudos 

descrevem este como um instrumento para se tentar assegurar a autonomia do sujeito da 

pesquisa, através da obtenção da sua anuência à participação. Seu correto uso pressupõe a 

concordância, sem qualquer coerção, após fornecimento e compreensão da informação sobre 

os procedimentos. Tem como objetivo principal a proteção destes indivíduos. Logo o respeito 

devido à dignidade humana exige que toda pesquisa seja operacionalizada mediante o 
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consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, que por si e/ou por seus representantes legais 

manifestem sua anuência à participação na pesquisa (BRASIL, 1996).  

 Dessa forma, a enfermagem enquanto profissão que busca a cada dia o seu 

engrandecimento, enquanto ciência, através do desenvolvimento de estudos e pesquisas deve 

estar atenta quando na realização de pesquisas envolvendo seres humanos. Os pesquisadores 

da enfermagem brasileira devem reconhecer a importância da garantia de proteção do ser 

humano na sua integridade e dignidade. Para alcançar este patamar há a necessidade de 

cumprimento, por parte dos pesquisadores, dos pressupostos ditados pela Resolução 196/96, 

assim como deve ter por base os princípios éticos enfocados na Resolução 311/2007 do 

Conselho Federal de Enfermagem, que trata do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem.  

Não obstante, os Comitês de Ética em Pesquisa enquanto órgãos consultivos e 

educativos devem estar aptos para uma avaliação adequada dos protocolos de pesquisa antes 

da sua execução, impedindo assim a ocorrência de transgressões éticas de conseqüências 

eventualmente graves, principalmente para a parte mais frágil, o sujeito da pesquisa.  

 

 

AT 4 - Bioética e Terminalidade da Vida 

 

 A questão da morte e do processo de morrer na sociedade contemporânea apresenta 

dilemas éticos como eutanásia, distanásia, ortotanásia, cuidados paliativos e o direito a uma 

digna finitude humana, configuram-se em temas polêmicos e de discussões sob diferentes 

olhares e pensamentos no campo da bioética. Kóvacs (2006) destaca algumas questões sobre 

o fim da vida: tem a pessoa o direito de decidir sobre sua própria morte, buscando dignidade? 

Pode-se planejar a própria morte? Os profissionais de saúde, que têm o dever de cuidar das 

necessidades dos pacientes, podem atender um pedido para morrer? Podem ser interrompidos 

tratamentos que têm por objetivo apenas o prolongamento da vida, sem garantia da qualidade 

da mesma?  

 Diante de tantos questionamentos relacionados ao fenômeno morte que exigem 

complexas respostas surge a bioética principialista, possibilitando desse modo, reflexões e 

discussões com base em alguns princípios importantes, como a beneficência, a dignidade, a 

competência e a autonomia, em que neste momento singular da existência as ações devem ser 

pautadas visando a qualidade de vida e o bem estar dos indivíduos. Com base neste 

entendimento Fernandes e Freitas (2006) apontam que ao discorrer sobre a morte e o processo 
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de morrer, alguns aspectos éticos devem ser lembrados, como a qualidade de vida, a alocação 

de recursos públicos e econômicos, bem como a questão do respeito à autonomia ou poder de 

decisão das pessoas. 

 Neste sentido, vale salientar que a finitude humana é uma tema de estudo no campo da 

bioética e de pesquisas nas várias áreas de conhecimento, em particular no âmbito da saúde. 

Considerando que o profissional de saúde, em especial o enfermeiro, convive diariamente 

com a terminalidade humana e os dilemas éticos frente ao fenômeno morte, a bioética e o 

final da vida, portanto, vem sendo tema de investigação no cenário da pesquisa em 

enfermagem.  

 Compreendendo que a morte e o processo de morrer geram conflitos e dilemas éticos e 

que a bioética emerge como um instrumento para subsidiar as decisões e as condutas dos 

profissionais de saúde, a Abordagem Temática „bioética e terminalidade da vida‟ foi 

construída mediante o agrupamento de cinco estudos que compuseram a amostra desta revisão 

integrativa, destacando aspectos relacionados ao poder de decisão, a relação profissional-

paciente, o respeito à autonomia, às condutas éticas e humanizadas, frente às situações que 

envolvem o agir bioético do profissional no processo de morte, suicídio assistido, 

prolongamento da vida e morte com dignidade. Destacando-se também os posicionamentos 

do enfermeiro nas diversas situações em que o final da vida apresenta-se como foco central. 

As temáticas e os objetos de estudo estão descritos no Quadro 5.  

 

AT 4 - Bioética e Terminalidade da Vida 

* TEMÁTICA ENFOQUE CENTRAL DO ESTUDO 

AT4a Terminalidade e 

cuidados paliativos 

O artigo aborda questões referentes à terminalidade e que estas 

requerem reflexões em relação ao que a morte representa para a 

pessoa e familiares. Isso porque técnicas de reversão da morte e 

destinadas a dar um cuidado de melhor qualidade nas situações de 

doenças terminais tem sido alvo de discussões bioéticas. 

A ciência médica moderna aumentou a esperança do ser humano em 

viver mais tempo e melhor, mas como conseqüência criou situações 

que envolvem dilemas éticos: transformou a fase final da vida em 

um sofrido processo de morrer, através de cuidados paliativos para 

pacientes muitas vezes sem possibilidades de cura. 

AT4b Distanásia como 

dilema ético 

O artigo descreve a UTI como ambiente gerador de dilemas éticos 

entre os profissionais no decorrer do atendimento aos pacientes não 

recuperáveis, o que provoca inúmeras reflexões na área da bioética. 

Fala do dilema da tomada de decisão frente ao prolongamento ou 

intervenção da vida de pacientes em fase terminal e as necessidades 
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de discussão do dilema conjuntamente entre os profissionais, 

paciente (se possível) e familiares.  

AT4c Morte cerebral e 

doação de órgãos 

O estudo aborda a morte cerebral e a doação de órgãos como 

práticas culturais contemporâneas, bem como as teorias que 

problematizam o corpo e o sujeito. 

Os enfermeiros se relacionam com o processo de morte e de doação 

de muitas formas. Mais do que um transplante de órgãos, a morte 

cerebral é o presente para a vida. 

AT4d Assistência ao 

paciente crítico 

O artigo traz uma reflexão acerca da assistência ao paciente crítico, 

o qual necessita da conjunção de excelência técnica e do máximo de 

humanismo para que se concretize uma atenção de alta qualidade 

técnico-científica, sem que fique de lado sua condição de pessoa, 

alcançando-se assim, também a excelência ético moral do cuidado. 

Na assistência praticada nas UTI‟s, existem nuances que a tornam 

ainda mais delicada e difícil. As decisões requerem equilíbrio 

prudencial de juízo racional para a melhor condução técnica do 

tratamento e do juízo valorativo para o maior benefício de todos os 

afetados pelo poder decisório. 

AT4e 

Atitudes 

distanásicas 

enquanto dimensão 

ética 

O artigo descreve as atitudes distanásicas enquanto dimensão ética, 

uma vez que coloca em jogo a dignidade humana, mais 

precisamente, a dignidade no processo da morte. Assim, cabe ao 

indivíduo envolvido escolher a melhor forma para enfrentá-la. 

A relação paciente-cuidador deve ser norteada por princípios éticos, 

uma vez que devem ser assegurados a verdade sobre a condição do 

doente, o respeito à autonomia, bem como ao processo de tomada de 

decisão, além do abandono que não deve ser ignorado. 

Quadro 5. Síntese das temáticas e enfoque central dos estudos agrupados na Abordagem 

Temática 4 - Bioética e Terminalidade da Vida.  

  

Como pode ser observado no Quadro 5, diferentes enfoques estão apresentados pelos 

estudos que compuseram a abordagem temática „bioética e terminalidade da vida‟. Dentre as 

temáticas abordadas estão: terminalidade e cuidados paliativos, distanásia como dilema ético, 

morte cerebral e doação de órgãos, assistência ao paciente crítico, e atitudes distanásicas 

enquanto dimensão ética. Todas essas temáticas visualizadas nas publicações de 

pesquisadores da enfermagem convergem para a compreensão de que em muitos cenários 

onde a morte é a protagonista das situações, são necessários posicionamentos e reflexões que 

promovam o maior benefício possível para o ser humano em fase terminal.  

Conforme afirmam Francesconi e Goldim (2005), o atendimento a pacientes terminais, 

ou melhor, a pessoas perto do final de suas vidas, pode representar uma situação de extrema 

dificuldade para os profissionais de saúde, apesar do fato da morte ser um evento inexorável 

para os seres vivos. Dessa forma, no sentido de evitar ao máximo os desconfortos e 
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sofrimentos que são próprios das doenças que provocam direta ou indiretamente a morte dos 

pacientes, uma série de questões morais significativas surge neste contexto de terminalidade 

de vida envolvendo profissionais e pacientes, como pode ser observado nos trechos extraídos 

dos estudos incluídos na abordagem temática 4, destacados a seguir:  

 

[...] a discussão da morte permite assinalar e, através desse procedimento, 

questionar e problematizar algumas polaridades, tais como: as relações 

entre a mente e o corpo; a morte cerebral e a morte orgânica; o reversível 

e o irreversível; os/as pacientes vivos/as e os corpos mortos; o/a receptor/a 

vivo/a e o/a doador/a cadáver; a avaliação clínica da morte e a avaliação 

tecnológica da morte; as decisões médicas e as opiniões e valores; e o/a 

especialista científico/a e os/as outros/as especialistas. AT4c 

 

Situações geradoras de grandes dilemas éticos podem levar pacientes (se 

conscientes), familiares e profissionais, a se depararem com a necessidade 

de tomada de decisão no que concerne ao prolongamento ou interrupção 

das medidas terapêuticas. Delimitar o tratamento, definir ações e utilizar a 

mesma linguagem fazem da decisão um processo difícil, nem sempre 

concordante e uniforme. Cabe esclarecer aos pacientes, família e 

profissionais que é lícito conformarem-se com os meios normais que a 

medicina pode oferecer e que a recusa de uma terapêutica obstinada não 

corresponde à omissão do tratamento. AT4b 

 

Em pacientes com poucas ou nenhuma probabilidade de recuperação, uma 

vez esgotadas todas as medidas terapêuticas razoáveis, a suspensão de 

medidas de suporte vital não é, obrigatoriamente, maleficente. Neste caso, 

a sua continuidade é que pode se apresentar como maleficência. Assim, o 

que a priori se instaura como um ato beneficente pode se transformar em 

um ato de maleficência, chegando a não respeitar a dignidade do enfermo. 

Da mesma forma que tratar aos enfermos recuperáveis como se fossem 

morrer pode tipificar conduta negligente, tratar os enfermos moribundos 

como recuperáveis também pode ser visto como negligência ou 

imprudência. Nem tudo que é tecnicamente possível é eticamente correto ou 

aceitável. A luta pela vida há de ter limites técnicos, éticos e humanistas, 

além dos quais se vulnera a dignidade das pessoas. AT4d 

 
 

A obstinação terapêutica ou distanásia é um termo moderno ainda pouco 

conhecido e utilizado no meio acadêmico científico brasileiro e na área da 

saúde; ele tem seu significado atribuído “a uma morte lenta, ansiosa e com 

muito sofrimento (antônimo de eutanásia)”. Esse significado, portanto, 

torna evidente um dos dilemas mais atuais na área da saúde: as atitudes 

distanásicas, que vem se configurando crescentes, de forma que essa 

questão assumiu dimensões éticas de primeira grandeza, pois coloca em 

jogo a dignidade humana, mais precisamente, a dignidade no processo de 

morte. AT4e 

 

 

 Como se verifica nos recortes descritos, os dilemas que suscitam no contexto do final 

da vida exigem posturas éticas dos profissionais de saúde que assegurem principalmente o 
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respeito da dignidade do ser humano em fase terminal, diante de conflitos relacionados ao 

prolongamento ou interrupção da vida. Boemer e Sampaio (1997) enfatizam que ao se 

estabelecer este conflito, a equipe, na maioria das vezes, adota uma postura paternalista e 

autoritária objetivando o tratamento do paciente sem proporcionar a ele o exercício de sua 

autonomia, traduzido pelo seu querer à luz de seus valores pessoais inerentes à sua existência. 

O vínculo profissional-paciente é, então, fundamental, pois é o que permitirá o livre acesso ao 

seu Ser, necessitando, sobretudo que seja autêntico para possibilitar o respeito ao querer do 

paciente que pode não ser o querer da equipe.  

De acordo com Mosca Filho (2006), a abordagem ética do cuidar do paciente terminal 

reveste-se de enorme complexidade visto que a morte, embora uma condição imperativa para 

o direito de viver não é assimilada por nenhum ser consciente. Assim, instintivamente todo 

ser humano, segundo Fernandes e Freitas (2006) tem impulso para defender a vida, tentando 

distanciar-se da morte. Logo, ao se valorizarem os aspectos técnicos da morte em detrimento 

do humano, os dilemas éticos tendem a crescer, o que gera ameaça à defesa e à preservação da 

dignidade humana.  

Eutanásia e distanásia são procedimentos extremos de lidar com a morte. Discussões 

éticas sobre a possibilidade de acelerar ou prolongar o ato de morrer estendem-se num 

enovelado de argumentos políticos, econômicos, sociais, filosóficos, religiosos, psicológicos e 

biológicos, sem, entretanto, atingir um consenso capaz de definir linhas seguras de 

comportamentos. Trata-se de encontrar o melhor meio de proporcionar uma morte digna com 

o menor custo possível, haja vista o desenvolvimento da tecnologia ter favorecido o 

prolongamento da vida, surgindo o questionamento: até quando continuar com os tratamentos 

e quando interrompê-los? Nesse contexto, a bioética passa a ter grande importância nos 

aspectos voltados para a relação profissional-paciente, autodeterminação, beneficência, 

autonomia do paciente e direitos humanos (KÓVACS, 2006; MOSCA FILHO, 2006).  

Com base nos estudos incluídos nesta abordagem verifica-se que é evidente a 

existência de dilemas éticos no processo de morte, em que os conflitos entre a beneficência, a 

autonomia e os direitos humanos estão atrelados às situações de pedidos para morrer, 

eutanásia, suicídio assistido e distanásia. Como afirma Boemer e Sampaio (1997), de um lado 

a equipe está empenhada em alcançar seu objetivo central através do conhecimento técnico-

científico e de todo aparato tecnológico que dispõe: proporcionar a vida; por outro lado, o 

paciente possui seus valores que pertencem ao seu tempo vivido, à sua história e que 

influenciará, quando possível, em seu processo de decisão. 
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Logo, é necessário refletir acerca de como vem sendo prestada a assistência ao 

paciente terminal e à família, se tem acolhido os seus sentimentos e sustentado a qualidade do 

cuidado. É preciso respeitar as condições físicas e emocionais do paciente, independente de 

suas perdas, bem como do estágio do processo de morrer em que estiverem. Logo, faz-se 

necessário que os profissionais de saúde, em particular o enfermeiro, aprendam a usar a 

sensação e a percepção, para deixar nascer a possibilidade de agir com liberdade em cada 

situação presente, para compreender que o que pensam e fazem em relação ao estado do 

paciente terá efeitos sobre o mesmo e a família. Por isso, deve-se permitir que ele conviva 

consigo mesmo e com a sua enfermidade da forma mais saudável possível (FERNANDES; 

FREITAS, 2006).  

 

 

AT 5 - Bioética e Ensino no Campo da Enfermagem 

 

As Instituições de Ensino Superior necessitam comprometer-se com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação de Enfermagem que preconizam uma 

formação do profissional enfermeiro generalista, crítico e reflexivo, capaz de conhecer e 

intervir sobre os problemas e situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 

epidemiológico, nacional com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 

biopsicossociais de suas determinantes (ROESE et al., 2005). Nesse sentido, a bioética, 

enquanto disciplina, deve compor o quadro de conteúdos a serem explorados durante o curso 

de formação de enfermeiros, de modo que os profissionais sejam capacitados para adotar 

posturas centradas na preservação da dignidade humana e para tomar decisões éticas e morais 

nos mais variados cenários da sua prática. 

É nesta linha de raciocínio que se evidencia a quinta abordagem temática: Bioética e 

Ensino no campo da Enfermagem, elaborada a partir de três estudos, ora componentes da 

amostra desta revisão. As três publicações selecionadas abordam conteúdos acerca do 

processo de inserção da bioética nos cursos de graduação em enfermagem, da importância da 

discussão bioética no processo de formação do enfermeiro para o cuidado a adolescentes, e a 

necessidade dos cursos de enfermagem dimensionar a arte de ensinar e aprender a bioética. A 

sumarização dos estudos enquadrados nesta abordagem temática pode ser observada no 

Quadro 6.  
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AT 5 - Bioética e Ensino no Campo da Enfermagem 

* TEMÁTICA ENFOQUE CENTRAL DO ESTUDO 

AT5a 
Bioética na 

formação do 

enfermeiro 

O artigo traz uma discussão sobre a importância da bioética na 

formação do enfermeiro como recomendação para a assistência do 

adolescente enfermo. Existe a necessidade de enaltecer o enfoque 

humanístico nos currículos de enfermagem e reconhecer a 

importância e a utilização do conhecimento ético e bioético na 

assistência e no ensino de enfermagem. 

DST/ HIV/AIDS, violência, maus tratos, uso de drogas e evasão 

escolar, são temáticas que carecem de atenção integral à saúde, 

principalmente pelo profissional de enfermagem. 

AT5b 

Diretrizes 

curriculares para o 

ensino da 

ética/bioética 

O estudo traz reflexões sobre a necessidade de se formar 

enfermeiros capacitados e com senso crítico para tomar decisões 

éticas e morais, articulando conhecimentos e habilidades e valores, 

sendo que para isso é necessário que os projetos de currículos de 

cursos de graduação em enfermagem dimensionem a arte de ensino 

e aprender ética/ bioética. 

AT5c 

Inserção da bioética 

nos cursos de 

Graduação em 

Enfermagem 

O artigo descreve considerações sobre a origem da bioética no 

âmbito nacional e internacional, relatando a forma de como a 

bioética é apresentada aos profissionais de saúde e como esta foi 

inserida nos cursos de Graduação em Enfermagem. 

Quadro 6. Síntese das temáticas e enfoque central dos estudos agrupados na Abordagem 

Temática 5 - Bioética e Ensino no Campo da Enfermagem 

 

 Conforme apreciação dos enfoques dos estudos incluídos na Abordagem Temática 5, 

observa-se que estes se preocuparam em descrever discussões voltadas para a necessidade 

formar enfermeiros aptos a lidar com as mais diversas situações impostas pela prática que 

requerem reflexões bioéticas. Os currículos dos cursos de enfermagem devem primar pela 

criação de espaços que possibilitem condições para que o aluno possa tomar decisões éticas, 

adquirindo conhecimentos e desenvolvendo uma adaptação apropriada para vivenciar as 

situações da área da saúde que se encontram inseridas na esfera bioética.  

 Sob esta ótica, Fernandes (2006, p. 7) afirma que  

algumas escolas se preocupam em prover condições para que os alunos 

desenvolvam habilidades que os levem a olhar o mundo sob o prisma da 

bioética, incluindo a natureza ambiental e as diversas culturas, os valores, a 

saúde, a educação, o trabalho, as tecnologias e, principalmente, o mundo 

das relações humanas. Este mundo abarca o compromisso, o respeito, a 

reciprocidade, a solidariedade, a confidencialidade, a verdade, a alteridade, 

a privacidade; a questão da autonomia, do altruísmo, da tolerância, da 

responsabilidade, da responsividade, do auto- e heteroconhecimento, da 

confiança, da vontade, da escolha, da prudência, da retidão de propósitos e 

da liberdade.  
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Com base nesta compreensão, é inegável o valor da bioética como disciplina para a 

formação do profissional enfermeiro ético, isto é, responsável, comprometido, prudente e 

solidário nas suas relações com o outro.  

Integrando o comentário da autora referenciada anteriormente com as discussões 

enquadradas na Abordagem Temática 5, chega-se à conclusão que a bioética envolve 

inúmeros fatos e fatores relacionados com a vida e possibilita reflexões construtivas de modo 

que cada um dos atores envolvidos em situações conflituosas possam ter o seu 

posicionamento. Para a consolidação desse perfil no profissional enfermeiro faz-se necessário 

uma adequação de todas as instituições formadoras ao que propõe a Resolução CNE/CES Nº 

03 de 7/11/2001, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (DCENF).  

As DCENF vêm exigindo uma educação mais flexível, crítica, reflexiva, versátil, 

constante e que busquem respostas aos desafios da atenção à saúde da população. Elas 

indicam, pois, a necessidade da formação de um profissional capacitado para atuar com senso 

de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral 

do ser humano, fundamentado nos princípios da Reforma Sanitária Brasileira e do Sistema 

Único de Saúde (FERNANDES et al., 2008).  

 Os estudos incluídos na Abordagem Temática 5 demonstram posicionamentos que 

complementam a idéia referenciada, ao enfocarem a necessidade da discussão ética e bioética 

no processo de formação do enfermeiro, como pode ser visto nos trechos abaixo: 

 

No ensino da enfermagem, a ética faz parte do currículo como disciplina, 

com conteúdos que devem permitir a criação de espaços para a reflexão, 

com característica de fazer “parar para pensar”, objetivando fazer 

raciocinar adequadamente para conduzir com competência, compro-

metimento e responsabilidade a profissão. A ética pode ser definida como 

saber que agrega e integra as várias disciplinas do currículo de 

enfermagem, para que todos tenham uma linguagem comum, relacionada 

aos princípios éticos que norteiam nossa profissão. Diante disso, há 

necessidade de enaltecer o enfoque humanístico nos currículos de 

enfermagem, valorizando a interdisciplinaridade, e reconhecer a 

importância e a utilização do conhecimento ético e bioético na assistência e 

no ensino de enfermagem, para que se forme um profissional atuante, 

crítico e preparado cientificamente, com capacidade relacionar teoria e 

prática em sua ação, levando ao desenvolvimento teórico e crítico da 

profissão. AT5a 

 

O perfil desejado dos egressos dos Cursos de Graduação em Enfermagem, 

no Brasil, remete-se a um profissional capaz de intervir nos serviços de 

saúde de baixa, média e alta complexidade. Por um lado, a tecnociência 

centrada nos hospitais e nos centros de diagnóstico de alta complexidade; 
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por outro, a fome, a miséria, a injustiça, a corrupção política, a alocação 

de recursos e a distribuição dos serviços de saúde colocam o enfermeiro em 

um contexto dicotomizado, que exige desse profissional senso crítico para 

tomar decisões éticas e morais. AT5b 
 

A razão da implantação da ética profissional de saúde está ligada à 

necessidade de formar uma consciência ética de relação ou imprimir, na 

personalidade do educando, um forte acento de respeito incondicional aos 

direitos fundamentais e também oferecer aos profissionais de saúde a 

postura ética aprendida e estimulada, saudável e proveitosa na relação 

com o paciente, outros profissionais e a sociedade em geral. AT5c 

 

Os trechos dos estudos investigados incluídos na Abordagem Temática 5 revelam a 

importância da elaboração de um novo modo de discutir a bioética no processo de formação 

do enfermeiro, uma vez que sua abrangência exige do profissional senso crítico e 

discernimento para a tomada de decisão ética e de modo responsável no seu exercício 

profissional norteado pelos princípios da bioética. Nesse contexto, Fernandes (2006) refere 

que a escola precisa preparar o aluno para exercer práticas relacionadas com a beneficência e 

não-maleficência, autonomia e justiça. Isto aponta para a necessidade de proporcionar 

experiências aos discentes no dia-dia no desenvolvimento de suas atividades, no contato 

estabelecido entre os mesmos e entre estes e os usuários dos serviços de saúde, na relação 

com os demais profissionais da área e com a comunidade em geral. 

Não obstante, Siqueira (2006) enfatiza que o ensino da bioética não deve ser 

desenhado para melhorar o caráter moral dos futuros profissionais, porém para dotar aqueles 

que já o possuem, de conhecimentos intelectuais e habilidades que lhes permitam o melhor 

desempenho ético possível diante de toda e qualquer situação imposta pela prática 

profissional, seja no atendimento a adolescentes (como mencionado pelo estudo de código 

AT5a) ou em quaisquer outras situações que envolvam aspectos relacionados à vida e a saúde 

humana e que carecem de posicionamentos imbuídos dos pressupostos bioéticos.  

 

 

AT 6 - Bioética e Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde 

 

 Compreendendo que a bioética ocupa-se também da reflexão que visa o agir 

corretamente para assegurar o bem-estar e a sobrevivência da humanidade, e considerando 

que os seus princípios garantem que os direitos nas questões relacionadas à saúde sejam 

respeitados, uma nova abordagem temática emerge diante da consolidação dos estudos 

incluídos nesta revisão: Bioética e Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde.  
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 Segundo Santos (2004), o direito à saúde é um tema que está imerso nas discussões 

bioéticas, as quais visam alcançar a humanização nos serviços de saúde e garantir os direitos 

dos cidadãos enquanto usuários deste serviço. Com base neste entendimento, cinco estudos 

discorrem sobre conteúdos acerca dos direitos dos usuários dos serviços de saúde à luz da 

bioética, sendo estes agrupados para compor a Abordagem Temática 6, como pode ser 

visualizado no Quadro 7. 

 

AT 6 - Bioética e Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde 

* TEMÁTICA ENFOQUE CENTRAL DO ESTUDO 

AT6a 

Direitos dos 

usuários dos 

serviços de saúde 

O artigo relata a garantia do direito à saúde a todos os usuários do 

SUS como ainda não suficientemente assegurada, enfatizando a 

necessidade de mudanças efetivas para o alcance da verdadeira 

implantação do SUS. 

A tomada de decisão por parte do cliente parece não existir, assim 

como a exclusão social, a alocação de recursos e a discriminação 

deveriam não existir, questões essas que não são dilemas, mas 

fazem parte do cotidiano da atenção à saúde. 

AT6b 

O artigo traz uma reflexão acerca da necessidade da enfermagem 

como parte do sistema de saúde, assegurar que os direitos dos 

usuários do serviço de saúde sejam garantidos de forma equitativa. 

Saúde como direito de todos; atendimento digno e respeitoso; sigilo 

profissional; informações claras, objetivas e compreensíveis, acesso 

ao prontuário, ter assegurada a sua integridade física, a privacidade, 

a individualidade e a confiabilidade, foram os direitos descritos e 

que cabe à enfermagem executar ações que assegurem a garantia 

destas. 

AT6c 
Seleção de pacientes 

em serviços de 

emergência 

O artigo relata que nos serviços de saúde emergem dilemas de 

cunho bioético devido à microalocação de recursos, tais como: a 

seleção de pacientes para vagas em hospitais para UTI, para 

transplante, dentre outros, os quais resultam em decisões que 

envolvem a escolha de quem deve ter saúde, de quem viver e a 

quem será negada tal oportunidade, E, para esta seleção muitos 

critérios sociais são utilizados, ao invés de priorizar o princípio da 

justiça para garantir os direitos de todos os cidadãos. 

AT6d 

Direito do usuário 

do serviço de saúde 

à informação sobre 

o prognóstico 

O artigo aborda a questão da revelação ao paciente sobre o seu 

quadro fora de possibilidades terapêuticas, enquanto tema polêmico, 

que envolve a relação profissional-paciente e que suscita reflexões 

bioéticas acerca da melhor conduta a ser operacionalizada. 

 

É direito legal e moral do paciente receber informações completas e 

verdadeiras sobre as suas condições de saúde (como reconhecimento 

de sua autonomia), porém é preciso analisar a melhor alternativa 

diante de situações como esta, haja vista a fragilidade imposta pela 

doença. 
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AT6e Hospital e valores 

éticos 

O estudo descreve o hospital como uma organização com 

responsabilidades éticas especiais que não podem ser 

comprometidas quando da incorporação de traços empresariais em 

sua estruturação. 

A Ética é vital para a estrutura organizacional do hospital uma vez 

que os princípios éticos das organizações devem encontrar eco nas 

expectativas do cliente e respeitar os direitos deste. 

Quadro 7. Síntese das temáticas e enfoque central dos estudos agrupados na Abordagem 

Temática 6 - Bioética e Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde. 

 

 Quanto aos direitos dos usuários dos serviços de saúde apontados pelos estudos 

incluídos nesta abordagem temática, torna-se visível o interesse dos pesquisadores da 

enfermagem em disseminar conhecimentos direcionados para: o atendimento digno e 

respeitoso; sigilo profissional; informações claras, objetivas e compreensíveis, acesso ao 

prontuário, ter assegurada a sua integridade física, a privacidade, a individualidade e a 

confiabilidade; acesso equitativo aos serviços; preservação da autonomia; dentre outros. 

Assim, para garantir que tais direitos sejam assegurados é imprescindível a qualidade 

no planejamento e na gestão dos serviços de saúde enquanto responsabilidade ética, bem 

como o exercício profissional pautado em reflexões que possibilitem a garantia do respeito a 

tais direitos, já que estes estão legitimados nas Leis Federais Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 

8.142/90 e na Constituição Federal de 1988 onde fica estabelecido que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano (SANTOS, 2004).  

 Nesse ínterim, no cotidiano dos serviços de saúde os princípios bioéticos devem 

perpassar pela intensificada busca da garantia dos direitos humanos. Conforme apontado pelas 

publicações da enfermagem que foram incluídas nesta abordagem temática, a assistência à 

saúde prestada necessita ser humanizada, justa, respeitosa, favorecendo a comunicação e a 

interação entre profissionais e pacientes, de modo que o respeito aos seus direitos enquanto 

cidadãos sejam assegurados. Porém, infelizmente muitas dificuldades ainda são enfrentadas 

pelos profissionais e pelo sistema de saúde, o que vai de encontro à plena garantia dos direitos 

à saúde para a população.   

 Chaves, Costa e Lunardi (2005) destacam que todo paciente tem direito a um 

atendimento atencioso e respeitoso, à dignidade pessoal, ao sigilo ou segredo profissional; de 

conhecer a identidade dos profissionais envolvidos no seu tratamento; à informação clara, em 

linguagem acessível; de recusar tratamento e de ser informado sobre as consequências desta 

opção, e também, de reclamar do que discorda sem que a qualidade da assistência prestada 
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seja alterada. Dessa forma, tal afirmação está diretamente relacionada com os enfoques dos 

estudos incluídos nesta abordagem temática, como pode ser observado nos recortes abaixo: 

 

Entre as questões éticas do exercício profissional estão os direitos do 

cliente, que estão assegurados em vários documentos. Esse tema, que 

deveria ser um assunto já conhecido e preconizado por todos os 

profissionais de saúde, parece não estar eficientemente focalizado em nossa 

realidade. [...] Isso expõe uma lacuna desse olhar aos direitos dos usuários 

que buscam atendimento à saúde. [...] Mais que configurados, sem dúvida, 

os direitos necessitam ser acessíveis e concretizados, e acima de tudo, o 

direito à saúde precisa ser reconhecido enquanto direito social e de 

cidadania. AT6a 

 

Para a seleção de pessoas candidatas a escassos recursos de saúde, a 

literatura especializada em bioética aponta a utilização de diversos 

critérios: objetividade médico-científica, lista de espera, triagem, 

randomização e critérios sociais. A maior parte destes se fundamenta no 

princípio da utilidade social, considerando que as pessoas tenham diferente 

valor para a sociedade e aceitando diferenças de valor das pessoas com a 

sociedade. AT6c 

 
Mesmo se baseando nos direitos legais e morais de o paciente receber a 

informação completa e verdadeira sobre a sua condição, o profissional de 

saúde, ao vivenciar a situação de contar sobre o prognóstico fora de 

possibilidade terapêutica, tende a analisar qual a melhor alternativa para o 

paciente: informá-lo, ou não, sobre o prognóstico? AT6d 

 

Os princípios éticos das organizações devem encontrar eco nas 

expectativas do cliente e respeitar os direitos deste, caso contrário, 

acontece o descrédito da instituição. As organizações têm de preencher as 

expectativas da sociedade e suas decisões são a demonstração pública de 

sua ética. A ética não é só individual, mas corporativa e comunitária. [...] A 

assistência médica e o cuidado à saúde devem ser distribuídos de maneira 

justa e os cidadãos, sejam pacientes ou profissionais, deveriam determinar 

por processos políticos de manifestação (voz) e voto, as finalidades e 

prioridades do sistema e dos serviços de saúde, sempre tendo em vista as 

necessidades de cuidados dos pacientes e a proteção da saúde pública. 

AT6e 

 

 É notório que o cumprimento dos direitos mencionados e de todos os outros que estão 

claramente explícitos nos documentos que legalizam os direitos humanos, são fundamentais 

na prática da saúde. Os autores Spiri, Berta e Pereira (2006) afirmam que para atingir este 

patamar o usuário deve ampliar o seu leque de conhecimentos sobre os seus direitos para ter 

mais condição para o exercício da sua cidadania, pois, deixarão a condição de submissão e 

assumirão de modo efetivo seu papel de sujeitos autônomos, exigindo respeito e dignidade em 

relação a si e aos outros. Ainda assim, políticas sociais mais justas e equânimes, que 

valorizem os indivíduos e respeitem os seus direitos, poderão alterar o modo de organização 
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dos serviços, de divisão do trabalho em saúde, reduzindo ou eliminando a fragmentação e a 

impessoalidade do atendimento e intensificando os vínculos entre profissionais e a população 

(SPIRI; BERTI; PEREIRA, 2006).  

 

AT 7 - Bioética enquanto Instrumento de Reflexão no Campo da Saúde 

 

 Na abordagem temática „Bioética enquanto Instrumento de Reflexão no Campo da 

Saúde‟ foram agrupados oito estudos. Conforme aponta Barchifontaine (2004), a bioética 

configura-se como um espaço de diálogo transprofissional, transdisciplinar e transcultural na 

área da saúde e da vida, com vistas ao resgate da dignidade da pessoa humana, dando ênfase 

na qualidade de vida: promoção à vida humana e seu ambiente. É com base nesta afirmativa, 

que se concebe a bioética como um instrumento de reflexão no campo da saúde, uma vez que 

este contexto possibilita o desencadeamento de diversos dilemas que põem em risco o respeito 

ao ser humano e a sua dignidade enquanto cidadão.  

 Os estudos direcionados para a bioética enquanto suporte para reflexões nas práticas e 

posturas no campo da saúde foram agrupados na Abordagem Temática 7 e estão apresentados 

no Quadro 8, como pode ser observado a seguir: 

 

AT 7 - Bioética enquanto Instrumento de Reflexão no Campo da Saúde 

* TEMÁTICA ENFOQUE CENTRAL DO ESTUDO 

AT7a 
Bioética como 

responsabilidade 

com a vida 

O artigo relata uma discussão da bioética na relação com os 

problemas derivados do saber-fazer resultante da evolução da tenco-

bio-ciência, assim como os valores inerentes à vida e à saúde. 

O cuidado enquanto ato de responsabilidade diante da vida e da 

efetivação do direito de um viver saudável, deve ser pautado nos 

princípios bioéticos. 

AT7b 
 O princípio da 

autonomia nas ações 

de saúde 

O estudo relata a compreensão de profissionais da saúde sobre o 

principio bioético da autonomia, apreendendo questões que 

envolvam sua utilização, a partir de um estudo documental. 

AT7c Bioética como guia 

das ações de saúde 

O artigo contextualiza o surgimento da bioética, a qual surgiu na 

década de 70 como um novo campo de conhecimento, que segundo 

Potter deveria ser o eco de ligação entre as ciências empíricas e as 

ciências humanas, tendo como finalidade a preservação do planeta. 

É preciso entender e conhecer as situações para julgar, tomar 

decisões e agir. Assim, a bioética tem um campo de reflexão 

bastante amplo que nos remete a pensar sobre as situações da vida 

ou de conflitos cotidianos. 
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AT7d 

Bioética como 

instrumento em 

atividades 

voluntárias 

O artigo enfatiza que a atividade voluntária é executada 

predominantemente para população feminina e deve ser permeada 

na utilização de princípios bioéticos. As ações de saúde devem ter o 

espírito do voluntariado, sendo pautadas por reflexões bioéticas. 

AT7e 
Promoção da saúde 

na perspectiva 

bioética 

A pesquisa discute a promoção da saúde como conjunto de 

elementos de natureza teórica, cultural e técnica que se expressam 

nos espaços da organização do trabalho e das práticas de saúde, 

mediante tendências que visam a transformação de hábitos e estilos 

de vida (transferindo a responsabilidade para o indivíduo), bem 

como os determinantes gerais sobre as condições de vida e de saúde 

individual e coletiva. 

A promoção da saúde impõe implicações éticas resultantes 

aplicação, pois muitas vezes limitam ou restringem liberdades e 

decisões individuais. Assim como se evidencia a tendência de 

responsabilização dos indivíduos pelo eventual risco de 

adoecimento caso não adotem os padrões saudáveis indicados; e 

ainda à subalternidade às medidas medicas, onde o individuo fica 

sem a possibilidade de construir sua autonomia.    

AT7f Bioética como ponte 

para o acolhimento 

O artigo discute o acolhimento como uma diretriz operacional de 

reorganização do serviço de saúde com vistas a garantir o acesso 

universal, a resolubilidade e o atendimento centrado no usuário. 

Para isso é necessário a utilização de investimentos e formas de 

direção e gestão, devendo a bioética pressupor parâmetros 

direcionais.  

AT7g 
Bioética, cuidado e 

espiritualidade na 

atenção à saúde 

O estudo aponta que o cuidado e a bioética são inseparáveis na 

atenção á saúde, devendo ser guiados pelo espírito do cuidar, pela 

espiritualidade engajada no cotidiano da saúde, que permitirá 

integrar cuidado-técnica e cuidado-ética, em uma atmosfera de 

cuidado equilibrada entre ser (ética) e fazer (técnica). 

AT7h 
O princípio da 

beneficência na 

assistência à saúde 

O artigo descreve resultados da pesquisa que teve como objetivos 

enxergar a prática da beneficência na assistência à saúde, bem como 

identificar os aspectos que problematizam esta prática, já que os 

referenciais bioéticos têm sido instrumentos importantes para 

análise de dilemas e conflitos morais que surgem no cotidiano dos 

profissionais de saúde. 

Quadro 8. Síntese das temáticas e enfoque central dos estudos agrupados na Abordagem 

Temática 7 - Bioética enquanto Instrumento de Reflexão no Campo da Saúde. 

 

 Diante dos conteúdos abordados nos estudos incluídos nesta abordagem temática, 

merece destacar que em síntese as pesquisas se voltam para a utilização dos pressupostos 

bioéticos para refletir a prática profissional em meio às situações emergentes e às situações 

persistentes no âmbito da saúde, ou seja, desde os problemas derivados do saber-fazer resultante 

da evolução da tenco-bio-ciência até àqueles que dificultam a garantia do acesso universal, da 

resolubilidade e do atendimento centrado no usuário. Neste prisma, verifica-se a partir dos 
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enfoques explorados nos estudos que a bioética permeia diversificadas situações 

problematizadoras no campo da saúde. Isto requer uma compreensão dos princípios bioéticos 

por parte dos profissionais de saúde, para que sua utilização seja pautada no respeito ao ser 

humano e à sua vida. 

De acordo com Garrafa (2005), a discussão bioética surge, assim, para contribuir na 

procura de respostas equilibradas ante os conflitos atuais e os das próximas décadas. Já tendo 

sido sepultado o mito da neutralidade da ciência, a bioética requer abordagens pluralistas e 

transdisciplinares a partir de visões complexas da totalidade concreta que nos cerca e onde 

vivemos. Conforme ressaltam Nogueira, Loureiro e Silva (2004), o conhecimento da bioética 

não constitui por si só um valor absoluto, mas que se deverá subordinar invariavelmente às 

finalidades humanas. Apenas sob esta orientação se poderá vir a assegurar que o 

desenvolvimento histórico e o progresso científico em particular protagonizem um bem, 

tomando a preservação do humano como o único referencial universal. 

 Integrando os argumentos dos autores supracitados com os trechos visualizados nos 

estudos incluídos nesta abordagem temática, consolida-se a compreensão de que a bioética 

envolve uma abordagem multidisciplinar que procura tomar decisões à luz dos valores éticos 

para a promoção de um cuidado responsável para com a pessoa humana. Alguns trechos dos 

estudos clarificam esta conclusão: 

 

A referência central da bioética é o ser humano. [...] a bioética permite 

pensar sobre os conflitos que emergem da evolução humana e da revolução 

científica, mas, se preocupa também com os problemas existentes, com os 

emergentes e com os problemas persistentes. No entanto, é válido enfatizar 

que o foco da bioética é qualidade das práticas humanas sobre os 

fenômenos da vida. AT7a 

 

Na área da saúde, especificamente, os avanços técnico-científicos 

incorporados no decorrer do tempo trouxeram novos dilemas éticos, 

culminando com o surgimento de um diferente conceito – o da bioética. A 

Bioética refere-se aos problemas éticos derivados das descobertas e das 

aplicações das ciências biológicas, e atualmente produz discussões acerca 

de sua abrangência como ciência. Este conceito é projetado nas ciências 

biológicas para melhorar a qualidade de vida e estudar a moralidade da 

conduta humana na área das ciências da vida. AT7b 
 

A promoção da saúde enquanto campo de formulações teóricas, mas, 

sobretudo, como espaço de manifestações práticas na realidade social, 

impõe a uma aproximação analítica das possíveis implicações éticas 

resultantes de sua aplicação. Neste sentido, acreditamos que tanto a 

Bioética Cotidiana como a Bioética da Proteção mostram-se referenciais 

de análise consistentes para produzir tal reflexão. A primeira, porque 
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busca refletir sobre as situações da vida cotidiana que envolvem milhões de 

pessoas e que são permanentemente ocultadas, omitidas ou negligenciadas. 

A segunda, porque se ocupa com as questões relativas ao fortalecimento 

das ações que visam a proteção da qualidade de vida e da saúde humana. 

AT7e 

 

A bioética global é proposta enquanto abordagem secular para o 

desenvolvimento de uma moralidade que abarque as decisões nos cuidados 

à saúde e na preservação do ambiente natural. É uma ética de 

responsabilidade. Para a viabilidade da bioética global são essenciais o 

respeito e a tolerância mútuos entre os diferentes grupos sociais e 

biológicos. A bioética continua o que era originalmente: um sistema de 

moralidade baseado no conhecimento biológico e nos valores humanos, 

com a humanidade aceitando sua responsabilidade pela própria 

sobrevivência e a preservação do ambiente natural. AT7g 

 

 Vale ressaltar que os trechos mencionados deixam transparecer a importância da 

utilização da bioética no direcionamento de condutas éticas no campo da saúde,  visto que é 

inegável a sua contribuição enquanto instrumento que subsidia o encontro de decisões e 

posicionamentos adequados, cautelosos e consensuais diante de situações dilemáticas 

ancoradas ao campo da saúde. Nesse ínterim, Garrafa (2005) descreve a bioética como um 

instrumento que possibilita a tomada de decisão com base em princípios éticos para uma 

gestão responsável da pessoa humana, da sua vida e da sua morte no mundo em que os 

progressos técnicos permitem uma intervenção cada vez maior no biológico.  

Ademais, a bioética emerge como uma nova expressão do humanismo, isto é, como 

uma nova modalidade de valorização e proteção do humano. Simultaneamente estuda também 

os problemas que esse progresso suscita quer ao nível micro-social quer ao nível da sociedade 

global e as repercussões que esse progresso tem sobre a sociedade e seu sistema de valores. É, 

portanto, uma troca de saberes que encarando a vida numa perspectiva ética questiona o 

sentido do progresso quando confrontado com a dignidade da pessoa (GARRAFA, 2005). Sob 

esta ótica, é notório o importante papel da bioética como uma exigência reflexiva que 

possibilita dirimir os dilemas éticos que são desencadeados no campo da saúde. 

 

AT 8 - Bioética como eixo norteador para a Prática da Enfermagem 

 

A Enfermagem é uma das profissões da área da saúde cuja essência e especificidade é 

o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou na comunidade, desenvolvendo 

atividades de promoção, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação da saúde. A 

enfermagem se responsabiliza, através do cuidado, pelo conforto, acolhimento e bem estar de 
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pacientes, seja prestando o cuidado, seja coordenando outros setores para a prestação da 

assistência e promovendo a autonomia dos pacientes através da educação em saúde (ROCHA; 

ALMEIDA, 2000).  

Tendo em vista os objetivos da Enfermagem mencionados, Oguisso (2006) 

complementa a idéia anterior ao afirmar que dentre os princípios fundamentais do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem enuncia-se que „a Enfermagem é uma profissão 

comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção, 

recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais‟; que 

„o profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana em 

todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza‟ e que „o profissional de 

enfermagem exerce suas atividades com justiça, competência, responsabilidade e 

honestidade‟.  

É sob a perspectiva do processo de trabalho da enfermagem que se evidencia que a 

bioética está apresentada como um eixo norteador da sua prática, oportunizando os 

profissionais a refletirem e repensarem sobre suas condutas diante da prestação de serviços à 

população, uma vez que a assistência de enfermagem deve ser dotada de características como 

a humanização e a integralidade. Nesta linha de raciocínio, a partir das publicações 

selecionadas para compor a amostra da presente revisão integrativa, a Abordagem Temática 8 

contempla o papel da bioética enquanto eixo norteador para a prática da enfermagem, como 

está apresentada no Quadro 9. 

 

AT 8 - Bioética como eixo norteador para a Prática da Enfermagem 

* TEMÁTICA ENFOQUE CENTRAL DO ESTUDO 

AT8a 
Bioética como parte 

da ação de saúde e 

de enfermagem 

O artigo explora a dimensão ética da atividade profissional e 

relaciona a ética no cotidiano da enfermagem como parte da ação 

em saúde, assim como os princípios da bioética.  

A enfermagem presta serviço ao ser humano dentro do contexto 

saúde-doença, estando a ética presente na especificidade do seu 

trabalho. Assim, a valorização da vida exige uma visão ética e uma 

postura consciente, solidária, responsável e virtuosa.  

AT8b 
Ética como eixo 

para a prática de 

enfermagem 

O estudo contextualiza a enfermagem como a profissão que tem 

como seu bem interno o cuidado enfatizando a ética do cuidado 

como um eixo preferencial para sua prática. 

O cuidar é central para o ser humano e sua vida, apresentando 

diferentes implicações para a ética e para a bioética e em especial 

para a interface destes com a enfermagem. O cuidar ético exige 

devoção, disponibilidade, confiança, paciência, humildade, 
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honestidade, conhecimento do outro, coragem, empatia, respeito, 

atenção solícita de disposição de afetividade. 

AT8c 
Compromisso ético 

do cuidado de 

enfermagem 

O artigo relata que os parâmetros éticos configuram questão 

primordial para a prática da enfermagem. Assim, atualmente, a 

bioética vem se agregando à construção histórico-social da 

enfermagem no sentido de dar conta dos desafios decorrentes da 

junção ética-técnica.  

AT8d 
Cuidado 

humanizado de 

enfermagem 

O estudo descreve a necessidade da humanização dos cuidados e 

que alguns fatores interferem no desenvolvimento desta prática: a 

tecnologia, a percepção dos profissionais de saúde como detentores 

do saber e a não percepção da integralidade do cuidado, ferindo 

assim princípios como a autonomia, justiça e dignidade. 

AT8e 
Debate bioético na 

assistência de 

enfermagem 

O artigo teve como objetivo identificar nos artigos publicados temas 

relacionados à ética/bioética e discutir as perspectivas teóricas nas 

quais os autores fundamentam suas argumentações. 

O debate bioético deve ser constante entre os profissionais de saúde 

por que o avanço científico e tecnológico nos surpreende com 

novidades, que exigem soluções, onde o fator racional deve 

prevalecer sobre o emocional, ou que as condições advenham de 

padrões de comportamentos socialmente previstos e aceitos, porém 

ouvidos dos valores culturais. 

AT8f 

Bioética e cuidado 

espiritual na 

assistência de 

enfermagem 

O estudo aborda o papel da enfermagem no cuidado espiritual e a 

implicação da bioética no processo saúde. Atualmente as práticas 

religiosas têm estado presentes no trabalho em saúde de forma 

pouco crítica e elaborada. Os profissionais de Enfermagem não têm 

preparo para discutir e como lidar com a religiosidade. 

Um fator que dificulta o cuidado espiritual é a influência do 

materialismo esvaziando o valor que ele tem em si, como ser único, 

responsável e digno. Este aspecto tem reflexos na atuação dos 

profissionais de enfermagem junto a pacientes terminais, crescendo 

assim de reflexões bioéticas. 

AT8g Bioética e relação 

profissional-usuário 

O artigo traz resultados da pesquisa cujo objetivo foi identificar os 

problemas éticos vividos por enfermeiros na atenção básica, com 

vistas a contribuir para aprimorar a relação profissional usuário.  

Enfatiza a necessidade de dar mais atenção às questões éticas 

vividas pelos atores (usuários, trabalhadores, profissionais, 

administração) no campo da atenção básica, já que aspectos como: 

ambiente, tipo de encontro, relação pessoal de saúde-usuário, 

composição e trabalho de equipe, são características que suscitam 

dilemas eticamente significativos. 

AT8h 

Valoração dos 

princípios bioéticos 

na tomada de 

decisão em 

procedimentos 

estéticos 

O estudo contextualiza as áreas da medicina estética e cirurgia 

plástica enquanto campo de atuação da enfermagem. O papel inicial 

da enfermagem centra-se na avaliação e preparação do cliente 

informando-o e esclarecendo-o quanto ao procedimento a ser 

realizado, aos cuidados riscos/benefícios, de modo a efetivar o 

processo de tomada de decisão de modo consciente; respeitando 

assim a sua autonomia. 
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A manifestação da autonomia se dá pelo consentimento esclarecido 

(ato de decisão voluntária, onde a pessoa deve ser capaz de 

deliberar, aceitando ou recusando propostas de ação que a afetem ou 

possam afetar).  

Quadro 9. Síntese das temáticas e enfoque central dos estudos agrupados na Abordagem 

Temática 8 - Bioética como eixo norteador para a Prática da Enfermagem. 

 

 

 Como pode ser observado no Quadro 9, vários direcionamentos dados pelos estudos 

publicados pela enfermagem no campo da bioética convergem para uma única compreensão: 

que a enfermagem é uma profissão da área da saúde que deve desenvolver suas ações tendo 

como base os pressupostos da bioética. Seja na tomada de decisão, na relação profissional-

paciente, na garantia dos direitos à saúde, no respeito à autonomia, no cuidado a pacientes 

terminais ou àqueles que se submeterão a procedimentos estéticos, a enfermagem está 

presente nos mais diversificados cenários e qualquer que seja a situação vivenciada os 

profissionais devem conceber a ética do cuidado como o referencial para a execução da sua 

prática. 

 Diante desta concepção, outras afirmativas se integram para qualificar ainda mais a 

importância da bioética no âmbito das práticas da enfermagem. 

 
A Enfermagem compreende conhecimentos científicos e técnicos, acrescido 

das práticas sociais, éticas e políticas vivenciadas no ensino, pesquisa e 

assistência. [...] a dimensão ética está presente na especificidade do 

trabalho de enfermagem e peculiaridades desta área profissional que 

trabalha com o ser humano no processo saúde-doença. [...] Assim, pode-se 

perceber que a preocupação com os aspectos éticos na assistência à saúde, 

não se restringe à simples normatização contida na legislação ou nos 

códigos de ética profissional, mas estende-se ao respeito à pessoa como 

cidadã e como ser social, enfatizando que a essência da bioética é a 

liberdade, porém com compromisso e responsabilidade. AT8a 

 

 
A bioética propicia uma ética de novas relações profissionais, destituindo 

toda e qualquer voz de monopólio nas relações, pois reconhece e legitima a 

pluralidade de papéis e vozes, com vistas a impedir a desqualificação do 

outro, especialmente do diferente, pelo exercício do poder. É a amálgama 

da escuta ativa, do olhar atento, da reflexão genuína, do conhecimento e da 

competência técnica que permitirá relações interpessoais e profissionais, 

intervenções e tomada de decisão que respeitem e promovam os direitos 

humanos, as liberdades fundamentais e a dignidade humana. AT8c 

 

 
Humanizar os cuidados envolve respeitar a individualidade do Ser Humano 

e construir um espaço concreto nas instituições de saúde, que legitime o 

humano das pessoas envolvidas. Assim, para cuidar de forma humanizada, 

o profissional da saúde, principalmente o enfermeiro, que presta cuidados 
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mais próximos ao paciente, deve ser capaz de entender a si mesmo e ao 

outro, ampliando esse conhecimento na forma de ação e tomando 

consciência dos valores e princípios que norteiam essa ação.  Neste 

contexto, respeitar o paciente é componente primordial no tocante a 

cuidados humanizados. [...] Respeitar o outro na forma de ação inclui 

também considerar os princípios bioéticos da autonomia, justiça, 

beneficência e não-maleficência. Esses princípios são subsidiários à 

dignidade humana, tornando-se um componente essencial da qualidade do 

cuidado. AT8d 

 
 

A bioética e a espiritualidade constituem ferramentas no sentido de 

ajudarem a ultrapassar a idéia curativa da saúde e voltar-se para a 

potencialização do sujeito visto em suas múltiplas dimensões. A partir 

destas idéias, pode-se pensar que o lugar do profissional de enfermagem, 

no campo do agir em saúde, compreende mais do que a realização de 

procedimentos e técnicas. Novas competências são exigidas dele em 

relação ao trabalho realizado na perspectiva da visão integral de saúde e 

do bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência de doença. 

AT8f  

 

 
Estabelecer uma relação enfermeiro-cliente é o primeiro passo para que o 

enfermeiro possa obter informações sobre os desejos do cliente e visualizar 

a percepção de distorção quanto à sua auto-imagem, assim como a 

mudança que o procedimento poderá causar. O respeito à autonomia 

obriga os profissionais a revelarem informações, verificarem e 

assegurarem o esclarecimento e a voluntariedade, e encorajarem a tomada 

de decisão adequada. A manifestação da autonomia na área da saúde se dá 

pelo consentimento esclarecido. AT8h 

 

 

 Dessa forma, os estudos analisados apontaram, em síntese, que a enfermagem deve 

incluir nas suas ações os princípios bioéticos da autonomia, justiça, beneficência e não-

maleficência, uma vez que o agir em saúde envolve muito mais do que a realização de 

procedimentos e técnicas, é imprescindível assegurar que nas práticas, nos relacionamentos 

interpessoais e nas decisões tomadas, a reflexão bioética sirva como meio propulsor para 

garantir o respeito aos direitos e a preservação da dignidade humana.    

 

 

4.2.2 Sumarização das contribuições dos estudos para a prática da enfermagem 

 

 

 Considerando que a característica central da revisão integrativa é sumarizar estudos 

realizados anteriormente sobre uma determinada temática com o propósito de oferecer uma 

compreensão mais abrangente desta, discorrem-se a partir deste momento as contribuições 

para a prática da enfermagem que puderam ser identificadas a partir do levantamento dos 
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estudos na interface bioética e enfermagem no período de 2000 a 2008, contemplando assim 

um dos objetivos propostos para esta revisão.  

 Ressalta-se, portanto, que todas as contribuições voltam-se para a adoção de novas 

práticas, posturas e condutas do profissional de enfermagem nos mais diferentes campos de 

atuação, o que possibilitou a segregação das contribuições em dois dos âmbitos do processo 

de trabalho da enfermagem: a assistência/cuidado e o ensino/pesquisa. No campo do 

gerenciamento nenhuma contribuição foi identificada nos estudos investigados. 

 As principais contribuições no contexto da assistência/cuidado de enfermagem 

identificadas a partir da sumarização dos estudos incluídos nesta revisão estão pontuadas a 

seguir: 

 Secoli, Padilha e Leite (2005) afirmam que os profissionais de enfermagem devem 

ter mais atenção ao doente e menos à cura, visto que em muitas vezes ela não 

acontece. Contudo é importante o respeito à autonomia (já que o paciente tem direito 

de saber sobre a sua doença o seu tratamento e participar das decisões); investir na 

preservação da dignidade empregando o que mais de beneficente houver; discutir com 

a família e outros profissionais sobre as perspectivas de tratamento a fim de que sejam 

redefinidas as diretrizes para um cuidado voltado para a diminuição do sofrimento. 

 

 Lima, Silva e Pereira (2006) apontam que o enfermeiro tem importante papel no 

processo de captação/doação de órgãos e que a humanização é desenvolvida quando se 

propicia assistência integral ao doador de órgãos e à família. Cuidados de higiene, 

proximidade, conforto, vínculo subjetivo, preservação do corpo, transcender a 

limitação do corpo inanimado, diálogo com a família, esclarecendo dúvidas sobre todo 

o processo, respeitar a opinião da família, sinceridade e honestidade são instrumentos 

importantes que os enfermeiros utilizem na sua prática profissional.   

 

 Gaiva (2006) relata que o princípio de autonomia na área neonatal deve ser visto com 

ressalva já que há uma violação consciente deste. Deve existir uma construção 

conjunta de discussões entre pais e profissionais, a fim de respeitar a autonomia do 

bebê. É necessário que os profissionais de enfermagem envolvam os pais e ofereça 

todas as informações disponíveis de modo a prepará-los para a tomada de decisão. 

Quando se trata de analisar os benefícios dos procedimentos a serem executados é 

indispensável garantir o direito à informação e ouvir a opinião dos pais, buscando o 
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desenvolvimento de um trabalho conjunto entre profissionais e familiares. É 

necessário o diálogo, a comunicação, o relacionamento interpessoal terapêutico, a 

sensibilidade, a competência técnica, a vivência ética, o envolvimento dos pais e a 

reorganização do trabalho voltado para as necessidades reais dos bebês, alcançando 

um cuidado ético e humanizado. 

 

 Zoboli e Fortes (2004) descrevem que a prática da atenção básica também requer 

posicionamentos éticos devido às peculiaridades evidenciadas nos problemas éticos 

vividos e que põe em risco a relação profissional- usuário- família. Entretanto a 

bioética não tem dado a devida atenção aos problemas cotidianos e sim, às situações 

limite. Os profissionais que atuam no PSF têm que exercer uma nova prática marcada 

pela humanização, pelo cuidado, compromisso ético, exercício de cidadania e 

alicerçada na compreensão de que as condições de vida definam o processo saúde-

doença das famílias. 

 

 Taquette et al. (2005) afirmam que no atendimento à saúde dos adolescentes, os 

profissionais da saúde devem: contextualizar seus pacientes; avaliar, na ocasião, a 

competência dos adolescentes; conhecer leis e estatutos; documentar cuidadosamente 

as informações; consultar o ministério público e as sociedades legais; compartilhar e 

discutir o caso em equipe para que haja maior proteção dos adolescentes e mais 

segurança para quem atende.  

 

 Gandolpho e Ferrari (2006) referem que no cuidado ao idoso a enfermagem deve 

buscar manter a integralidade e a autonomia do ser humano, objetivando o 

atendimento das necessidades biopsíquicas, socioculturais e espirituais do idoso, 

visando a manutenção de sua capacidade e qualidade de vida, zelando pela dignidade 

humana. A tomada de decisão e as escolhas devem estar centradas no respeito à 

dignidade humana enquanto valor ético fundamental a ser observado, e não podem 

nem devem favorecer quaisquer formas de discriminação. 

 

 Coa e Pettengil (2006) ressaltam que diante de crianças hospitalizadas o enfermeiro 

sente, pensa e age com base em experiências anteriores, conhecimento teórico, crenças 

e valores. Assim, é necessário ouvir a criança, reconhecer o que a amedronta na 
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situação, flexibilizar os horários dos procedimentos, agir de maneira empática, 

considerar a criança como sujeito; é necessário que o enfermeiro incentive o 

desenvolvimento da autonomia da criança e que este seja um defensor dos direitos da 

criança, permitindo-lhe participar da tomada de decisões, garantindo assim sua 

autonomia, enquanto principio bioético. 

 

 Clementino e Silva (2008) salientam que o momento do parto, deve favorecer bem-

estar à paciente, abrindo espaço para que sua autonomia seja respeitada e que a 

humanização seja praticada. Faz-se necessário o desenvolvimento de um plano de 

atendimento de enfermagem materno-infantil mais ajustado aos aspectos éticos da 

mulher, principalmente no que concerne à sua autonomia e beneficência.  

 

 Camponogara, Kirchhof e Ramos (2006) apontam que a enfermagem precisa de 

consciência para assumir a questão ambiental como um problema de saúde, pois 

considerar a interface enfermagem e ecologia como uma questão ética é condição 

indispensável para que o agir do profissional possa ter como conseqüência uma noção 

intrínseca de responsabilidade para o meio ambiente, como parte do cuidado ao ser 

humano. 

 

 Boemer e Mariutti (2003) enfatizam que para mulheres que se encontram em 

situação de abortamento faz-se necessário que o cuidado vá além do biológico. As 

ações de enfermagem se revestem de grande importância no cuidado a ela, já que a 

natureza do cuidar envolve uma proximidade física, um maior acesso ao corpo. Diante 

do contexto sócio-econômico e afetivo, é preciso atentar para não modificar o ato de 

cuidar segundo a etiologia do aborto ou sob certos julgamentos morais, isso fere a 

bioética. A enfermagem deve atuar em duas linhas: de um lado, tarefas e 

procedimentos, de outro, apoio psicológico (visando a integralidade). Educação e 

pronto acesso aos serviços de saúde integral da mulher é uma necessidade premente.  

 

 Toffoletto et al. (2005) afirmam que o cuidado do paciente em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), inclui o cuidado a família, devendo os profissionais considerar esta 

como elemento terapêutico de modo a contribuir de forma singular na busca de 

soluções para os problemas éticos. Diante da falta de normas e diretrizes para a 
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abordagem das condutas envolvidas na distanásia, faz-se necessária as discussões e o 

consenso dentro da equipe multidisciplinar e com o paciente (se possível) e os 

familiares, sendo este o primeiro passo na tomada de decisões em relação às condutas 

a serem adotadas quando a morte é inevitável. Devem ser preservados os princípios da 

não maleficência e da dignidade humana, no momento em que a equipe redireciona 

suas ações. 

 

 Zoboli (2007a) menciona que os profissionais de enfermagem devem compreender 

que as decisões na área da saúde são e sempre serão necessariamente prováveis e 

nunca certas. Na atenção ao paciente crítico/terminal, as decisões devem envolver 

todos os partícipes, ou seja, familiares, profissionais de saúde e a sociedade, 

reconhecendo os princípios bioéticos e direcionando as decisões em benefício de todos 

não apenas do paciente. 

 

 Oliveira, Sá e Silva (2007) descrevem que para que o paciente exerça sua autonomia, 

a enfermagem deve usar como critérios: avaliar o nível de consciência do paciente, 

avaliar seu conhecimento sobre a doença e de suas opções de tratamento, e avaliação 

do núcleo familiar. É necessário que os enfermeiros se posicionem na aceitação da 

autonomia de modo a acolher suas decisões, respeitar suas escolhas e orientar sobre 

suas solicitações ou recusas. É necessário reconhecer a autonomia dos pacientes como 

um direito que tem respaldo ético e legal. Sugere-se apoio psicológico para os 

profissionais que lidam com tais pacientes para melhor lidar com seus anseios e 

limitações na prática do cuidar. 

 

 Santos e Eidt (2004) comentam que na saúde coletiva os profissionais devem 

trabalhar a questão ética, incluindo a justiça, autonomia, participação, igualdade, 

responsabilidade, beneficência, excelência, solidariedade e tolerância, visando 

alcançar a humanização nos serviços de saúde e garantir os direitos dos cidadãos 

enquanto usuários deste serviço. É necessário assegurar que os cidadãos reconheçam 

seus direitos para que possam usufruir deles, onde a enfermagem deve ter o 

compromisso de viabilizar a „saúde como direito de todos‟ na prática assistencial. 
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 Santos e Massarollo (2004) afirmam que há a necessidade de os enfermeiros 

voltarem-se para questões bioéticas relacionadas aos direitos do paciente, autonomia, 

beneficência e não-maleficência, visto que esses conceitos auxiliam para nortear uma 

conduta individualizada e consciente, permitindo uma postura adequada da equipe 

frente ao dilema de revelação do prognóstico fora de possibilidade terapêutica, o que 

pode diminuir o estresse vivenciado por todos nessa situação. 

 

 Erdmann et al. (2006) apontam que o cuidado enquanto responsabilidade ética 

envolve um padrão de qualidade e a garantia de acesso aos conhecimentos e práticas 

que a ciência desenvolve. O cuidado com a saúde é também o cuidado com a vida, 

logo a responsabilidade é para com a vida de todos os seres e não apenas dos 

humanos. Assim, a vida requer respeito, dignidade e responsabilidade. O viver a vida 

mais digna e ética implica em reconhecimento, por parte do enfermeiro, que o cuidado 

é um valor, um direito, um compromisso social, uma possibilidade de construção da 

mais civilidade humana e de uma sociedade mais saudável. 

 

 Lopes, Chagas e Jorge (2007) relatam que é necessário aplicar o conceito da 

autonomia de forma efetiva e responsável, sem desvirtuar o seu principal sentido, que 

é o de livre escolha e decisão dos sujeitos. Logo é imprescindível a reflexão e a ação 

dos profissionais de saúde sobre a prática da autonomia, na tentativa de superar o 

individualismo trazido pelo progresso, que afasta as pessoas de preocupação com o 

bem-estar social e coletivo. 

 

 Selli e Garrafa (2005) enfatizam que é necessário utilizar a bioética pautada na 

solidariedade como um dos valores a orientar a prática em uma sociedade que possui 

amplas parcelas da população num quadro permanente de pobreza e marginalização. 

As ações de enfermagem devem ser pautadas nos princípios da bioética e na 

solidariedade, assim como as atividades voluntárias desenvolvidas na sociedade, 

incorporando assim a ética da justiça e a ética do cuidado. 

 

 Zoboli e Fracolli (2006) destacam que para a concretização do acolhimento é 

necessário que a bioética entre em cena de modo a pressupor uma mudança na relação 

profissional/usuário e sua rede social por meio de parâmetros técnicos, éticos, 
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humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante 

ativo no processo de produção da saúde. É necessário que o desenvolvimento do 

acolhimento seja guiado por alguns valores, tais como: autonomia, cidadania, 

protagonismo dos sujeitos, co-responsabilização pela saúde, vínculos, solidariedade, 

dialogo, escuta, respeito à diversidade. 

 

 Zoboli e Pegoraro (2007) descrevem que o cuidado de enfermagem requer atenção 

bioética e esta por sua vez é empreitada do espírito humano. É preciso reconhecer que 

nas práticas profissionais de saúde há um sentido originalmente inserido na 

espiritualidade e no cuidado, que possibilita dar sentido ao trabalho. A experiência 

religiosa e espiritual acontece quando cuidamos bem, por decorrência de nossa 

responsabilidade e compromisso de cuidado frente à vulnerabilidade dos seres 

humanos e da comunidade. O espírito do cuidar consiste em exercício diário de 

integração do cuidado técnica e do cuidado ética, numa mescla equilibrada entre ser e 

fazer, entre caráter e competência técnica. 

 

 Zoboli (2004) relata que para a compreensão da ética do cuidado é necessário: a 

consciência da conexão entre as pessoas ensejando o reconhecimento da 

responsabilidade de uns pelos outros; o entendimento da moralidade como 

conseqüência deste relacionamento; e a convicção de que a comunicação é o modo de 

solucionar conflitos. A capacidade de agir eticamente requer dois sentimentos: o 

primeiro que é o sentido natural do cuidado; e o segundo é a lembrança do primeiro 

sentimento, pois a memória de momentos em que cuidou ou foi cuidado é quem vai 

guiar a conduta. 

 

 Zoboli e Sartório (2006) apontam que é necessário um profissional de saúde que 

oriente sua prática pelo compromisso ético do cuidado e guie o seu agir por uma 

atitude que ultrapasse os limites da consciência profissional, traçando as diretrizes 

para a „convivência‟ do cuidado-técnico e o cuidado-ético. O compromisso do cuidado 

mobiliza os profissionais no sentido de uma responsabilização com a promoção da 

pessoa, respeitando e promovendo sua autonomia, cidadania, dignidade e saúde. 
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 Barbosa e Silva (2007) ressaltam que é necessário que o enfermeiro reavalie seu 

cuidado de maneira a perceber que os princípios bioéticos devem reger sua prática 

sempre, de forma a auxiliar no respeito ao paciente e no cuidado humanizado de 

enfermagem, fazendo com que o cuidado não se torne apenas a aplicação de técnicas, 

mas sim, uma prática complexa que considera que aquele a quem se presta o cuidado é 

um ser digno, com necessidades não apenas biológicas, mas psicológicas, sociais e 

espirituais. 

 

 Zobolli (2007b) afirma que a comunicação é indispensável nos cuidados à saúde, 

assegurando o direito ao respeito e a autonomia, assim como a co-responsabilidade. A 

humanização de cuidados à saúde exige garantias quanto ao direito à informação em 

que os enfermeiros devem reconhecer e dar informações compreensíveis, 

estabelecendo uma relação de confiança e co-responsabilidade. 

 

 Auricchio e Massarollo (2007) referem que os enfermeiros devem ser agentes 

facilitadores das informações, adaptando-as à linguagem e às necessidades dos 

clientes, deixando-os livres e esclarecidos para a tomada de decisão na realização do 

procedimento estético/plástico (clínico ou cirúrgico). Os enfermeiros devem ser 

agentes facilitadores, favorecendo o entendimento do cliente frente às informações 

prestadas, isso dá segurança ao cliente para a tomada de decisão, respeitando assim o 

princípio bioético da autonomia. 

 

Quanto às principais contribuições direcionadas ao ensino/pesquisa destacam-se as 

considerações pontuadas a seguir: 

 

 Oliveira, Siqueira e Matsuo (2008) mencionam que as universidades ainda não 

abordam a bioética como deveriam, pois não existem discussões suficientes na 

academia no que concerne o uso de células-tronco diante das discussões bioéticas. 

Outros estudos são necessários para que a bioética seja cada vez mais valorizada como 

matéria essencial dentro dos currículos dos cursos de graduação da área da saúde 

(inclusive enfermagem). 
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 Campinas e Barros (2006) afirmam que o uso do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) em pesquisas deve primar pelo respeito aos sujeitos, garantindo 

que estes possam compreender o conteúdo expresso no documento e assim ter ciência 

do que realmente está participando (isso é a autonomia). Seja qual for a cultura da 

população pesquisada é necessário agir com eticidade, utilizando-se de linguagem 

adequada, posicionando-se de forma equilibrada e  agindo bom senso.  

 

 França e Pagliuca (2004) ressaltam que no desenvolvimento de pesquisas no campo 

da enfermagem, o pesquisador precisa assumir o compromisso ético de zelar pela 

qualidade de vida do individuo (beneficência); respeitar seus direitos e o poder da 

decisão (autonomia); estabelecer uma relação simétrica, caracterizada por uma 

condição de igualdade e liberdade; e explicitar os sujeitos, a relevância social da 

investigação e os benefícios do estudo, preservando a condição de igualdade e 

liberdade (justiça). É necessário que todos as pesquisas envolvendo seres humanos 

sejam submetidas a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), já que no contrário o 

pesquisador não encontra espaço para publicação. 

 

 Guilhem, Oliveira e Carneiro (2005) referem que no que tange ao desenvolvimento 

de estudos envolvendo seres humanos, é necessário que o TCLE seja melhor 

discutido, buscando impedir o estabelecimento de uma relação assimétrica entre 

pesquisador e sujeito. Ademais, a capacitação dos membros dos CEP‟s precisam ser 

melhor trabalhadas; é necessário mobilização da sociedade para discutir os 

documentos que apresentam diretrizes para o desenvolvimento de pesquisas 

envolvendo seres humanos; é imprescindível um controle social efetivo para coibir 

práticas que recoloquem os sujeitos de pesquisa em situação de vulnerabilidade. 

 

 Balduido et al. (2007) apontam que ainda é incipiente o conhecimento dos 

enfermeiros acerca da Resolução 196/96, bem como em relação aos princípios da 

bioética, e as funções do CEP. Por isso é fundamental um trabalho educativo por parte 

dos comitês, a fim de proporcionar debates e reflexões sobre as questões éticas e 

bioéticas presentes no cotidiano das pesquisas relacionadas com seres humanos e 

desenvolvidas nas instituições de saúde. Sugere-se que outros estudos sejam 

realizados no sentido de aguçar o interesse para esse campo de conhecimento e que as 
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instituições de ensino enfatizem a importância do respeito aos princípios da bioética e 

da ética nos seus futuros pesquisadores. 

 

 Zanatta e Boemer (2005) mencionam que a razão da implantação da ética 

profissional de saúde está ligada à necessidade de formar uma consciência ética de 

relação ou imprimir, na personalidade do educando, um forte acento de respeito 

incondicional aos direitos fundamentais e também oferecer ao profissional de saúde, a 

postura ética aprendida e estimulada, saudável e proveitosa na relação com o paciente, 

outros profissionais e a sociedade em geral. Portanto, o ensino da bioética aos 

profissionais de saúde deve ser provido de um caráter preciso e não limitar-se à 

reflexão qual de princípios. Os profissionais de Enfermagem devem se apropriar dos 

conteúdos da bioética ainda em sua formação, já que esta trata de questões altamente 

relevantes para estes profissionais. 

 

 Ferreira e Ramos (2006) elaboraram propostas para uma educação moral de novos 

enfermeiros, as quais poderão contribuir para o desenvolvimento da capacidade de 

raciocinarem e julgarem questões morais: a. Transversalidade de ensino da ética/ 

bioética: inserção da educação para a ética e bioética em todas as disciplinas 

curriculares; b. Valores/virtudes e atitudes éticas: os conteúdos devem ser articulados 

dialeticamente como o cotidiano para estimular a reflexão crítica; c. Referencial/ 

Fundamentação do ensino da bioética: precisa estar alicerçada não apenas na 

enfermagem, mas na pedagogia, psicologia, sociologia e filosofia; d. Os métodos e as 

estratégias de ensino: é importante que se tenha um ambiente em que a ética e a 

prática da ética sejam uma realidade; e. A transversalidade do ensino da ética /bioética 

deve ser um produto de um processo participativo envolvendo alunos, professores, 

profissionais de saúde e usuários dos serviços de saúde. 

 

 Berti et al. (2007) afirmam que os profissionais de saúde, com certa frequência, em 

determinadas situações, se sentem imponentes para praticar o bem e impedir o que 

considera mau para o doente sob seus cuidados. Por esta razão faz-se necessário 

fortalecer ainda mais, durante toda fase de formação do enfermeiro, sua auto-estima, 

seu senso de cidadania e de poder, por meio do desenvolvimento de sua força moral e 

das competências necessárias à atuação profissional centrada na coordenação do 
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processo de cuidar, sendo esta condição ímpar para a promoção da beneficência nas 

práticas de saúde. 

 

 Selli e Alves (2007) ressaltam que o cuidado ao paciente terminal é desafiador, 

sublime e exige maturidade e serenidade. É preciso habilidade, sensibilidade e 

solidariedade. O cuidado aos pacientes deve ser permeado de suporte psicológico, 

espiritual e emocional, assim como a seus familiares, e oferecer-lhes assistência de 

excelência aos pacientes para que desfrutem de uma vida digna e de qualidade. 

Todavia, a enfermagem não está preparada para prestar o cuidado espiritual ao 

paciente terminal. É preciso formação, habilidade e experiência para isso. A bioética 

constitui campo fértil para guiar a enfermagem nas suas condutas, devendo incluir o 

cuidado espiritual em suas tarefas. 
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5 Considerações Finais  
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 Neste estudo, realizamos uma revisão integrativa da produção científica sobre a 

bioética no campo da enfermagem, tendo como referência as seguintes questões: Quais as 

temáticas abordadas em publicações de enfermagem disseminadas em periódicos on-line no 

período de 2000 a 2008, no campo da bioética? Quais as contribuições dos estudos realizados 

no campo da bioética para a prática da enfermagem? Qual a formação acadêmica, titulação e 

área de atuação dos pesquisadores da enfermagem no campo da bioética? Tais 

questionamentos foram a base para a consolidação e alcance dos objetivos propostos, os quais 

foram precisamente contemplados.  

 Compuseram a amostra 46 artigos e para identificá-los foi utilizada uma busca on-line 

em periódicos na área de concentração da Enfermagem por meio das bases de dados LILACS, 

BDENF e SciELO, mediante busca na Biblioteca Virtual de Saúde. Até chegar a este 

quantitativo final, intensas sumarizações, leituras e cruzamentos entre as publicações foram 

realizados. Vale destacar que, devido à limitada quantidade de artigos disponibilizados nas 

bases de dados, uma busca no google acadêmico também foi instituída para que obtivéssemos 

um número significativo de publicações para compor a mostra da revisão.  

 Para a coleta de dados foi utilizado um instrumento previamente elaborado pelo 

pesquisador, o qual permitiu a obtenção de informações sobre a identificação do artigo e 

autores, base de dados, fonte de localização, ano e origem da publicação, enfoque central do 

estudo, assim como as considerações e contribuições para a prática da enfermagem. 

 A análise dos dados foi segregada em duas etapas distintas para uma melhor 

exploração e compreensão dos resultados obtidos. Na primeira fez-se uma análise relativa à 

caracterização das publicações, com finalidade de identificação dos artigos e dos 

pesquisadores em enfermagem dos estudos selecionados para a presente revisão integrativa, 

assim como ano, origem e fonte de publicação. Na segunda foi feita a análise referente à 

caracterização dos estudos, descrevendo os dados empíricos concernentes ao enfoque central 

e resultados dos estudos incluídos nesta revisão, firmando assim, o encontro das temáticas 

abordadas nos estudos e das contribuições para a prática da enfermagem. 

 Os resultados apontaram que os artigos incluídos na amostra estavam disponibilizados 

em sua maioria (43.4%) na base de dados SciELO, e foram localizados em uma amplitude de 

19 revistas nacionais diferentes, merecendo destaque a Revista O Mundo da Saúde com 

21.7% das publicações incluídas nesta revisão. A revista O Mundo da Saúde congrega 

publicações em caráter interdisciplinar, porém periódicos específicos da enfermagem também 

se destacaram, a exemplo a Acta Paulista de Enfermagem com 15.2% e a Revista Brasileira 

de Enfermagem com 8.6% das publicações.  
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 No que concerne ao ano de publicação dos estudos, 2006 e 2007 foram os que mais 

tiveram publicações em bioética no campo da enfermagem com 30.4% e 23.9%, 

respectivamente. Quanto à modalidade dos estudos, vários tipos foram encontrados, porém a 

que mais obteve destaque foi a modalidade „artigo de pesquisa ou original‟, com 43.5% do 

total dos estudos. 

 Com relação à formação acadêmica e titulação dos autores, em que se utilizou a 

Plataforma Lattes para a identificação desses dados, verificou-se que a grande maioria dos 

pesquisadores na temática bioética e enfermagem são Enfermeiros Doutores, com 

representatividade de 32.6% do total de autores. Quanto à área de atuação destes 

pesquisadores, ficou evidenciado que a grande maioria (42.0%) está na prática docente em 

níveis de Graduação e Pós-Graduação, o que permite a compreensão que o desenvolvimento 

de pesquisa está diretamente ancorado às Universidades e não ao campo assistencial da 

Enfermagem.  

 Partindo para o segundo momento da análise, em que se buscou a caracterização dos 

estudos quanto à temática abordada e quanto às contribuições para a prática de enfermagem, 

este foi subdividido em duas etapas distintas para que houvesse uma clareza maior diante da 

exploração e compreensão dos resultados obtidos: dados referentes à temática abordada e 

dados referentes às contribuições para a prática da enfermagem.  

 Quanto à temática abordada nos estudos foi possível constatar convergências e 

divergências entre as discussões propostas pelos estudos, o que suscitou a construção de oito 

Abordagens Temáticas (AT) conforme pressuposto da revisão integrativa, são elas: AT 1 - 

Bioética, Enfermagem e Desenvolvimento Científico-tecnológico; AT 2 – Reflexões 

Bioéticas e Conflitos Éticos na Assistência à Saúde; AT 3 - Bioética e Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos; AT 4 - Bioética e Terminalidade da Vida; AT 5 - Bioética e Ensino no 

Campo da Enfermagem; AT 6 - Bioética e Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde; AT 7 

- Bioética enquanto Instrumento de Reflexão no Campo da Saúde; e AT 8 - Bioética como 

eixo norteador para a Prática da Enfermagem. 

 Todas as abordagens temáticas trouxeram discussões que enveredavam para a 

contemplação de uma prática de enfermagem pautada nos princípios da bioética. Na 

assistência, no ensino e na pesquisa, esses foram os âmbitos para os quais os estudos 

direcionaram as suas alusões.  

Constata-se, portanto, que os estudos publicados pelos pesquisadores da enfermagem 

permitem uma sólida compreensão que a bioética está ancorada à situações que envolvem 

desde as implicações do desenvolvimento científico-tecnológico sobre a vida e a saúde 
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humanas como os transplantes de órgãos e a utilização de células-tronco, até questões 

conflituosas emergentes desencadeadas em situações de aborto ou processo de morte, ou 

mesmo situações cotidianas voltadas para a garantia dos direitos humanos e a integralidade e 

humanização da assistência à saúde.  Não obstante, a bioética também deve perpassar pelo 

desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos, de modo que seja assegurados aos 

participantes dos estudos a segurança, a integridade e o respeito.  

A análise dos estudos proporcionou também o encontro de inúmeras contribuições 

para a prática da enfermagem, tanto na assistência como no ensino/pesquisa, as quais voltam-

se para a adoção de novas práticas, posturas e condutas do profissional de enfermagem nos 

mais diferentes campos de atuação. Em síntese, o profissional de enfermagem deve conceber 

a bioética como um instrumento de reflexão para a sua prática e deve incluir nas suas ações os 

princípios da autonomia, justiça, beneficência e não-maleficência, uma vez que o agir em 

saúde envolve muito mais do que a realização de procedimentos e técnicas, é imprescindível 

assegurar que nas práticas, nos relacionamentos interpessoais e nas decisões tomadas, a 

reflexão bioética sirva como eixo norteador para garantir o respeito aos direitos e a 

preservação da dignidade humana.    

Desse modo, embora os resultados tenham sido obtidos com êxito, torna-se uma 

necessidade premente o desenvolvimento de novos estudos, por parte dos pesquisadores em 

enfermagem, que contextualizem enfoques bioéticos no campo da profissão, que além da 

assistência, ensino e pesquisa, explorem também o gerenciamento, para que estes sirvam 

posteriormente de subsídios para respaldar as ações profissionais, assim como grande parte 

dos estudos incluídos nesta revisão.  
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