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RESUMO: A atuação do profissional de enfermagem no serviço de saúde é de grande 
importância, pois é o profissional que permanece o maior tempo com o paciente. Uma 
das suas diversas atuações é na linha de frete no cuidado ao paciente em terapia 
intensiva, o que requer muito conhecimento e competência em sua pratica diária. 
Nesta perspectiva, levando em consideração que a UTI, seja uma ambiente de alta 
complexidade. O objetivo desse estudo foi em revisar a importância da atuação de 
enfermagem, no ambiente de terapia intensiva. A coleta de dados foi realizada no 
período de 01 a 19 de setembro de 2018, utilizando para a pesquisa as bases de 
dados das revistas eletrônicas: Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO), Google 
acadêmico e o conselho federal de enfermagem (COFEN). Foram obtidos 31 artigos, 
dos quais apena 8 estavam de concordância com os objetivos do estudo. . Em todos 
os artigos pesquisados, estes fatores são citados como obstáculos que impedem ou 
dificultam a pratica da enfermagem na execução de suas tarefas diárias. Dentro do 
seu planejamento esta a assistência sistematizada de enfermagem (SAE), que e 
fundamentada pela Resolução COFEN nº272/2002 que dispõe a implantação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) deve ocorrer em toda instituição 
de saúde, pública e privada, e que as ações privativas do enfermeiro são a 
implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do processo de 
enfermagem. Com esse estudo pode-se concluir que: o enfermeiro é a peça chave no 
atendimento em terapia intensiva, devido suas habilidades diversas. 

PALAVRAS-CHAVE: Terapia intensiva. Cuidados intensivos. Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO  

A atuação do profissional de enfermagem no serviço de saúde é de grande 

importância, pois é o profissional que permanece o maior tempo com o paciente. É 

notória a atuação do enfermeiro em vários seguimentos da saúde, mesmo com 

condições muitas vezes insalubres e pouco recurso em seu ambiente de trabalho, 

este profissional tem a responsabilidade de prestar uma assistência continua e de 

qualidade ao seu cliente. Uma das suas diversas atuações é na linha de frete no 

cuidado ao paciente em terapia intensiva, o que requer muito conhecimento e 

competência em sua pratica diária. Segundo Azevedo, et.al (2018) o ambiente em que 

o enfermeiro realiza sua pratica, pode ser entendido num contexto organizacional de 

trabalho que facilita ou dificulta ao mesmo tempo sua atuação profissional. 

Tendo em vista a importância da atuação do enfermeiro em unidades de terapia 

intensiva (UTIs), foram elaboradas legislações especificas para que esta prática fosse 

executada, tais como a resolução cofen n° 293/2004 e 358/2009, que respalda a 

atuação segura da enfermagem em UTI. (COFEN/2011). Nesta perspectiva, levando 

em consideração que a UTI, seja uma ambiente de alta complexidade, com inúmeras 

intervenções a fim de recuperar pacientes com graves limitações fisiológicas. O papel 

da enfermagem é de fundamental importância para que se obtenha uma ótima 

recuperação. Questiona-se então: a importância do profissional enfermeiro na atuação 

em UTIs? 

Esse estudo justifica-se, pela a importância da atuação do enfermeiro na UTI e 

sua complexidade assistencial, que requer uma sensibilidade especial para que suas 

ações sejam realizadas com sucesso e exatidão, levando sempre em consideração a 

sua alta complexidade no serviço prestado. 

O objetivo desse estudo foi em revisar a importância da atuação de 

enfermagem, no ambiente de terapia intensiva.     

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter analítico em 

relação a atuação da enfermagem em UTIs. 



A coleta de dados foi realizada no período de 01 a 19 de setembro de 2018, 

utilizando para a pesquisa as bases de dados das revistas eletrônicas: Scientific 

Eletrônic Library Online (SCIELO), Google acadêmico e o conselho federal de 

enfermagem (COFEN). Foram definidos os seguintes critérios de inclusão: artigos 

abordando o tema proposto, publicados a partir do ano de 2010 ate o ano atual 2018. 

Foi escolhido o período de 2010 a 2018 devido a escassez de artigos atuais 

abordando o tema proposto pela pesquisa. Foram obtidos 31 artigos, dos quais apena 

8 estavam de concordância com os objetivos do estudo. 

Após a seleção dos artigos, conforme os critérios de inclusão da pesquisa 

foram realizados: a leitura analítica, leitura exploratória, leitura seletiva e escolha do 

material que se adéquam aos objetivos da pesquisa. Após estas etapas foi elaborada 

uma linha de estudo, centrado no tema da pesquisa a atuação do enfermeiro na 

unidade de terapia intensiva. 

3. RESULTADOS E DISCURSÃO  

Dos 31 artigos pesquisados foram selecionados 8, que mais se adequaram com 

o objetivo da pesquisa. Analisando os resultados, destaca-se: as condições de 

trabalho dos profissionais da enfermagem, a falta de recursos financeiros, baixos 

salários e desvalorização da classe. Em todos os artigos pesquisados, estes fatores 

são citados como obstáculos que impedem ou dificultam a pratica da enfermagem na 

execução de suas tarefas diárias. Os estudos apontam também um alto nível de estres 

e pressão no ambiente de terapia intensiva. Os enfermeiros que atuam com cuidados 

intensivos, são responsáveis pelos planejamentos assistenciais diários prestados aos 

pacientes, ao realizar este planejamento o enfermeiro alinha com a equipe de saúde 

qual será o melhor tratamento aplicado a cada paciente. Dentro do seu planejamento 

esta a assistência sistematizada de enfermagem (SAE), que uma atribuição exclusiva 

do enfermeiro, que fundamentada pela Resolução COFEN nº272/2002 que dispõe a 

implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) deve ocorrer 

em toda instituição de saúde, pública e privada, e que as ações privativas do 

enfermeiro são a implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do 

processo de enfermagem. No caso das UTIs essa avaliação sistemática (SAE) deve 

ocorrer na internação do paciente na unidade, essa avaliação possibilita com que o 

enfermeiro realize um planejamento adequado para cada paciente, levando em 



consideração suas particularidades. As habilidades nas tomadas de decisões do 

enfermeiro em UTIs, é um grande destaque em sua pratica, esse profissional possui 

uma visão holística, possibilitando condutas e intervenções precoces no tratamento 

dos pacientes, o que também facilita sua interação com todos os componentes da 

equipe, o enfermeiro é visto como o elo de ligação da equipe, o mediador e o 

administrador das ações realizadas por todos da equipe, sendo que as atribuições de 

cuidado em UTIs, é distribuída entre todos os membros da equipe de saúde.  

Essa liderança é considerada uma das principais atribuições do enfermeiro da 

UTI. Segundo Camelo 2012, “A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz.” Destaca-se também, o nível de conhecimento e formação, do 

profissional, que é visto como um diferencial, por se tratar de um setor de alta 

complexidade, a UTI requer profissionais altamente qualificados, ou seja, o enfermeiro 

que atua nesta linha de atendimento passa por uma formação especifica para poder 

realizar um trabalho de qualidade e com segurança. Assim como sua formação, sua 

experiência em lidar com pacientes críticos é um atributo fundamental. 

Dentro de suas atribuições o enfermeiro também é responsável pelo 

treinamento e capacitação de sua equipe técnica, tais como: treinamento de 

procedimentos e registro de informações em prontuários, esses registros feitos pelos 

técnicos passam pela validação do enfermeiro, cabe ao enfermeiro orienta sua equipe 

como proceder no preenchimento dessas anotações de enfermagem, que são de 

suma importância. Essas anotações podem ser feitas pelo pessoal técnico, porem a 

evolução de enfermagem é privativo do enfermeiro.  

Apesar de ser uma atividade privativa do enfermeiro15, a prescrição 

de enfermagem, para ser realizada integralmente, necessita da 

colaboração de toda a equipe de enfermagem, uma vez que o 

planejamento da assistência é desenvolvido pelo enfermeiro, mas o 

cuidado ao paciente tem sido executado principalmente pelo pessoal 

de enfermagem de nível médio. A falta de registro constitui um 

obstáculo para sua execução, sendo fundamental que não só o 

enfermeiro passe por orientação e capacitação, mas toda a equipe, 



possibilitando assim que compreendam sua importância e colaborem 

para a sua execução de forma efetiva. (SILVA et.al,  2012). 

Diante dos dados encontrados foi possível perceber que, a atuação do 

enfermeiro nas UTIs é de grande importância, devido a sua alta versatilidade e 

habilidades, em gestão de recursos e pessoas, pode-se considerar que este 

profissional é o articulador de todo processo terapêutico dentro da unidade. Com tudo 

isso é perceptível que cada vez mais o enfermeiro se destaca pelo seu trabalho 

altamente qualificado e eficaz, principalmente nas unidades de tratamento intensivo 

onde requer muito mais as suas habilidades.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

Com esse estudo pode-se concluir que: o enfermeiro é a peça chave no 

atendimento em terapia intensiva, devido suas habilidades diversas. É relevante a 

importância de sua atuação, pois através deste profissional que a assistência é 

planejada e aplicada com excelência, suas habilidades em gerenciamento e sua 

diplomacia dentro da equipe de saúde são características marcantes e especificas de 

sua profissão. Por tanto o enfermeiro cada dia mais vem ganhando destaque dentro 

de sua atuação profissional mesmo com tantos empecilhos, que constantemente são 

enfrentados no seu dia a dia. 
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