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RESUMO 

 Pesquisa descritivo-exploratória com abordagem quantitativa, realizada em 

um hospital de médio porte na cidade de Promissão/SP, que objetiva verificar se os 

princípios da Bioética relacionados aos cuidados de enfermagem com o paciente 

internado estão sendo respeitados pela equipe multiprofissional; além de conhecer e 

quantificar as opiniões dos pacientes participantes da pesquisa sobre as rotinas 

hospitalares. A entrevista será composta por duas partes: a primeira constituída com 

os dados de identificação e a segunda, questionário com perguntas objetivas sobre 

rotinas hospitalares e a conservação dos conceitos de bioética relacionados ao 

paciente.  

 

INTRODUÇÃO 

A Resolução COFEN nº168/1993 determina que cabe ao Enfermeiro 

Responsável Técnico da instituição garantir os recursos humanos necessários à 

assistência de enfermagem e à segurança do paciente (Resolução COFEN, 1997). 

Portanto o relacionamento humano é instrumento fundamental para a 

Enfermagem, e é viabilizado por meio da comunicação adequada de forma que o 

enfermeiro possa compreender a experiência do paciente, tendo uma visão 

holística sobre o atendimento no processo saúde-doença (KOENIG, 2004). 

A quebra das rotinas hospitalares surge como uma interrupção do ideário 

capitalista, que prima pela excelência e produtividade do serviço, enaltece o 

cumprimento rigoroso das rotinas e normas, sem considerar as necessidades do 

doente e da família. Portanto, quando o enfermeiro revê as rotinas para adequar 

às necessidades do doente e da família, abre-se espaço para dignificação do ser 

humano, prestigiando-se o cuidado humanizado (BARBOSA e SILVA, 2007). As 

normas e rotinas também foram ressaltadas pelos discursos dos familiares como 

fundamentais para manter aorganização do ambiente hospitalar (PINHEIRO, et. 

AL, 2011). 

Perceber o ser humano como um agente biopsicossocial e espiritual, 

considerar a essência de seu Ser e respeitar sua individualidade são pressupostos 

para o cuidado humanizado. Nesse processo, o respeito ao paciente e à bioética 

exercem um papel fundamental, e o respeito aos princípios da bioética, que são 



autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, dão consistência à busca da 

humanização hospitalar (MARTIN, 2004). 

Diante dos princípios da bioética, fica o questionamento sobre o quanto as 

rotinas de cuidados de enfermagem em ambiente hospitalar influenciam 

positivamente ou negativamente no tratamento e bem–estar de pacientes 

submetidos à internação. 

OBJETIVOS 

 Verificar se os princípios da Bioética relacionados ao cuidar que a 

enfermagem presta ao paciente internado, estão sendo respeitados pela 

equipe multiprofissional; 

 Conhecer e quantificar as opiniões dos pacientes participantes da pesquisa 

sobre as rotinas de cuidado de enfermagem estabelecida sem meio 

hospitalar. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa transversal, descritiva e exploratória, com abordagem 

quantitativa, o qual busca atender os objetivos propostos. Realizado em um 

hospital estadual de médio porte, com atualmente 88 leitos funcionantes 

distribuídos entre as diversas especialidades, localizado na cidade de 

Promissão/SP. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Será utilizada uma entrevista estruturada composta de duas partes: a 

primeira, constituindo-se dos dados de identificação com instrumento elaborado 

pelo próprio pesquisador, que será pré-testado e, a segunda, questionário com 

perguntas objetivas, que conceitualiza rotinas hospitalares, conservação dos 

conceitos de bioética relacionados ao paciente. Essas dimensões são mensuradas 

através de dezenove itens onde o respondente tem quatro opções de resposta, 

como “bom, regular, ruim e não sei responder” em escala de imagens. 

 Após a coleta dos dados os mesmos serão codificados e distribuídos em 

planilhas. Posteriormente, serão dispostos em tabelas com o uso de freqüência 

absoluta e freqüência relativa, gráficos e realizado a análise descritiva e estatística 



dos resultados. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os estudos realizados até o momento permitiu obter ampla visão da literatura 

existente e contato com conceitos diferenciados trazidos por diversos autores. 

Pode-se perceber através do levantamento bibliográfico, que o aprofundamento do 

conhecimento será alcançado, dentro do proposto pela pesquisa. A pesquisa irá 

proporcionar aprendizado e busca de conhecimento. 
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