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RESUMO 

O presente estudo tem como proposto, trabalhar o assunto privacidade por 

considerar a extrema valia no cotidiano da prática de enfermagem. No âmbito 

hospitalar a privacidade abrange o “direito do cliente hospitalizado de preservar seu 

corpo da exposição e manipulação por outrem, sendo que o desrespeito a esse 

direito caracteriza a sua invasão”. O objetivo proposto foi identificar na literatura 

nacional fatores relacionados à assistência de enfermagem que interferem na 

privacidade do paciente hospitalizado. Para o desenvolvimento deste estudo optou-

se pela pesquisa de revisão bibliográfica com consulta de materiais nas bases de 

dados eletrônicas SCIELO (Scientific Eletronic Libray Online), LILACS (Literatura 

Latino-Americana), além de materiais publicados na Revista Brasileira de 

Enfermagem, Revista Eletrônica de Enfermagem, Revista Latina-Americana de 

Enfermagem, Revista Eletrônica de Enfermagem do UNIEURO REEUNI, bem como 

teses e livros sobre o assunto.  

 

INTRODUÇÃO 

Todo indivíduo tem a tendência de buscar equilíbrio entre as características 

individuais e ambientais. O homem organiza o espaço ao seu redor, não só para 

atender as suas necessidades básicas, mais também para se projetar no ambiente 

que ele construiu. Desta forma que ele revela suas memórias, desejos, expectativas, 

rituais e hábitos cotidianos e assim ele reforça sua identidade pessoal, adquirindo a 

sensação de ser pertencente ao meio em que vive. Na medida em que este 

ambiente é transformado ele molda naturalmente sua identidade, fazendo um reflexo 

do seu existir no mundo (KUHUNEN et al., 2009). 

Para Lima e Bretas (2005) o cuidar na enfermagem estabelece uma relação 

entre quem cuida e quem é cuidado, este contato sobre o corpo do outro faz com 

que o profissional entre na intimidade do paciente.  

Segundo Barbosa e Silva (2007) respeitar as particularidades e a 

individualidade do outro é fundamental para uma assistência humanizada 

abrangendo um cuidado integral e amplo. 

 

 

 

 



OBJETIVO 

 

Identificar na literatura nacional fatores relacionados à assistência de 

enfermagem que interferem na privacidade do paciente hospitalizado. 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado para a elaboração deste trabalho trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica. O material pesquisado foi constituído de artigos de revistas 

científicas, teses, documentos legais e sites específicos da internet. Foi realizado um 

levantamento de dados sobre a temática proposta, por meio de consultas às 

seguintes bases de dados eletrônicas: SCIELO (Scientific Eletronic Libray Online), 

LILACS (Literatura Latino-Americana). A busca foi retrospectiva limitando-se aos 

artigos científicos publicados entre 2003 e 2013, com uso dos descritores: 

privacidade; espaço pessoal e invasão de privacidade. Como critérios de inclusão 

para a seleção do material utilizado foram considerados os materiais publicados em 

língua portuguesa na íntegra, escritos por profissionais da saúde e que contemplem 

os objetivos da pesquisa com fontes impressas e on-line. Foram excluídos os 

materiais duplicados, com datas inferiores á 2003 e artigos de língua estrangeira. A 

partir dos critérios acima citados foram selecionados 21 artigos, 2 teses e 1 livro. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Quando há necessidade de uma internação em uma instituição de cuidado à 

saúde, os pacientes se deparam com dificuldades para manter sua individualidade, 

seu espaço e sua privacidade preservados e passam a encarar a internação como 

um fator de despersonalização (PUPULIM e SAWADA, 2010).  

Quem vivencia este processo, pode desencadear sentimentos negativos 

como incapacidade, dependência, insegurança e perda do controle sobre si e sob o 

ambiente, se deparando com experiências desagradáveis, acompanhadas pelo 

medo do desconhecido, além de perder a sua identidade, sendo identificados e 

tratados pela doença que os foram acometidos (MORAIS, COSTA et al.,  2008).  

O que se observa hoje é um desconforto aparente desde o momento da 

admissão até os cuidados prestados. Infelizmente a maioria da população brasileira, 

não possui recursos para ter acesso a quartos individuais e dividem enfermarias 



com outras pessoas. De certa forma, quem procura o serviço de saúde tem a ciência 

de que a sua privacidade será invadida e estão “preparados”, mas não estão 

preparados para lidar com a maneira com que isso ocorre (PUPULIM e SAWADA, 

2010). 

Nesta perspectiva, é essencial identificar os fatores relacionados à assistência 

de enfermagem que interferem na privacidade do paciente hospitalizado, pois este 

deve ser tratado como um ser único, com particularidades e individualidade. O 

atendimento de suas necessidades humanas básicas deve ter uma abordagem 

integral, respeitando sua autonomia e sua dignidade enquanto sujeito da assistência 

em saúde (REIS; et al., 2009). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Podemos observar que os fatores relacionados á assistência de enfermagem 

que interferem na privacidade do paciente hospitalizado estão diretamente ligados 

na intervenção do cuidado prestado. Os profissionais focam na vigilância como uma 

estratégia para manter o controle dos parâmetros biológicos e acabam deixando de 

lado outros fatores que envolvem a subjetividade durante as ações prestadas, isso 

faz com que os profissionais sejam caracterizados como impessoais, insensíveis, 

pessoas automatizadas, mecânicas e desumanas. Embora seja inevitável e 

necessária a intervenção de um profissional para se prestar o cuidado, é de extrema 

importância que ele se questione diariamente sobre os limites da manipulação e 

encontre meios para que o paciente esteja de acordo com o que será realizado 

(SOARES e DALL’AGNOL, 2010). 
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