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Resumo: É fato que uma das principais necessidades humanas é nosso bem-estar físico e mental, 
neste sentido os profissionais incumbidos desta nobre e prazerosa tarefa devem possuir além de um 
grande conhecimento técnico dentro da sua área de atuação, investir ainda em uma formação humana 
visando o trato o mais humanitário possível com o paciente. Com base nesta premissa, este artigo 
consiste em uma ampla revisão de literatura, cuja pesquisa foi realizada em algumas bases de dados, 
buscando artigos de impacto nesta temática. Para seleção dos trabalhos foram incluídos artigos 
publicados nos últimos 10 anos, redigidos em português, constituindo estes a base para a 
fundamentação teórica deste artigo. Será realizada, portanto, uma abordagem ampla sobre o conceito 
de Práxis e sua relação com a enfermagem, bem como uma definição de Humanização e Bioética e a 
visão dos enfermeiros sobre estas temáticas, relevantes para a formação dos profissionais da saúde e 
da saúde propriamente num todo. 
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Abstract: It is a fact that one of the main human needs is our physical and mental well-being, in this 

sense the professionals in charge of this noble and pleasurable task must possess, besides a great 
technical knowledge within their area of activity, to invest still in a human formation aiming at the most 
humane treatment possible with the patient. Based on this premise, this article consists of a broad 
literature review, whose research was carried out in some databases, searching for articles with an 
impact on this theme. For the selection of papers, articles published in the last 10 years, written in 
Portuguese, were included, which are the basis for the theoretical basis of this article. Therefore, a broad 
approach will be carried out on the concept of Praxis and its relationship with nursing, as well as a 
definition of Humanization and Bioethics and the nurses' view on these themes, relevant to the training 
of health and health professionals, everything. 
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Introdução 

 

 Partindo do pressuposto que a Práxis de enfermagem é entendida como uma 

teoria em ação, uma prática em movimento, que inclui a participação como caminho 

natural para o ser humano de expressar sua tendência, de realizar e fazer as coisas, 

denominar a natureza e o mundo. Desta forma a participação não pode ser transmitida 

e sim construída numa vivência coletiva, ou seja, numa Práxis em grupo. 

 Entretanto na Enfermagem existem duas dimensões: a do conhecimento/saber 

e a da práxis, que diz respeito ao fazer que envolve todo o processo de cuidar em 

enfermagem. É em nossa práxis que percebemos que o saber é um dos elementos 
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que utilizamos no exercício da profissão de Enfermagem, e este saber possibilita ação 

por meio da competência, habilidade, persistência, paciência e disponibilidade para 

agir consciente e intuitivamente. 

  Segundo Lévinas (1988) a proposta atribui caráter humano pleno ao eu e ao 

outro. Considerando que esta relação fundamente os cuidados em saúde, a 

humanização seria sua essência e não seu qualificador. Assim, a alteridade absoluta 

apresenta-se como uma possibilidade para a concretização de ações humanas no 

contexto da saúde. 

 Segundo autor acima responsabilidade não surge de uma obrigação do eu, 

nem de uma qualidade sua; ser responsável pelo outro “é uma eleição”. O fato de o 

eu ser escolhido por outrem mostra que a responsabilidade não é um compromisso 

assumido livremente por este eu, mas uma responsabilidade que antecede a sua 

liberdade. 

 

A Práxis na Enfermagem e a Enfermagem na Práxis 

 

O conceito de práxis é muito anterior à filosofia marxista, com raízes no 

pensamento de Aristóteles, mas foi por intermédio do pensador alemão Karl Marx que 

tal conceito, progressivamente, se aprofundou, passando a ser o elemento central do 

materialismo histórico. No âmbito da filosofia marxista, o conceito de práxis passa por 

processos de desconstrução e reconstrução, tendo como referência as teses do 

filósofo Feuerbach (2002), com as quais Marx (2004), estabelece uma interlocução. 

Marx concebe a práxis como atividade humana prático-crítica, que nasce da 

relação entre o homem e a natureza. A natureza só adquire sentido para o homem à 

medida que é modificada por ele, para servir aos fins associados à satisfação das 

necessidades do gênero humano. Para Marx, a natureza compreende todas as coisas 

materiais de que o homem se apropria, bem como a sociedade em que vive.  

A práxis medeia essa relação (ou intercâmbio) entre o homem e a natureza, que 

é conscientemente transformada no processo produtivo que lhe define a utilidade. A 

práxis expressa, precisamente, o poder que o homem tem de transformar o ambiente 

externo, representado, em Marx, pela natureza e pelo meio social do qual esta 

inserido. Segundo o pensamento marxista, a práxis é atividade humana prático-crítica 

na medida em que é atividade sensível subjetiva; ou seja, uma atividade plenamente 

perceptível e consciente para o homem. 



 

 

Compreendemos que a Práxis, entendida como teoria em ação, prática em 

movimento, inclui a participação na perspectiva de que a participação e o caminho 

natural para o homem se expressar sua tendência de realizar e fazer as coisas e 

denominar a natureza e o mundo, a participação não pode ser transmitida e sim 

construída numa vivência coletiva, numa Práxis em grupo. Neste contexto, considere-

se possíveis todas as dimensões com perspectiva de uma Práxis que se constrói 

libertadora, solidária, emancipatória, numa via de interação que contempla seres 

humanos que cuidam e outros que são cuidados. 

Segundo Karl Marx o entendimento do que é Práxis passa por inúmeros 

conceitos que no decorrer do tempo vem passando por alterações de acordo com 

suas aplicabilidades pode ser vista em estudos de natureza e finalidades variados. 

Pode ser conceituado como sendo o emprego de conhecimentos teóricos e práticos, 

ou seja, a junção entre as duas dimensões. 

Segundo exemplo de Aristóteles, quando ele afirma que exatamente por 

contemplar as dimensões técnicas e práticas que no ser humano não estão divididas 

ou separadas, mas são unidades da natureza humana em todas as suas dimensões 

e como tal, não pode ser separada. 

Sendo a práxis a relação entre a teoria e a prática, tem fundamental papel na 

construção de um profissional competente e responsável. A enfermagem é conhecida 

por seus conhecimentos específicos na área da saúde, mas também e uma das áreas 

cuja a essencial é o cuidado com seres humanos. A incorporação teórica tanto da 

pratica de enfermagem quanto do cuidar em saúde contribui para consolidação da 

visibilidade do enfermeiro e da representação social da profissão”.  

A enfermagem nesse contexto foi influenciada por normas da ciência 

comportamental e por normas médicas com ênfase na teoria-prática, objetividade e 

subjetividade prática-pesquisa, arte-ciência, profissão-disciplina, fazer saber-cuidar-

curar. O profissional de enfermagem deve cuidar e compreender a qualidade do ser 

humano, passando a ter domínio de si, o que leva a conhecer suas possibilidades e 

fragilidades, contribuindo para o desenvolvimento pessoal. 

A Práxis vem conquistando e buscando a construir novos caminhos para a 

enfermagem, esses rumos devem contemplar o exercício da cidadania, que 

compreende os direitos e deveres que cada indivíduo tem no desenvolvimento de 

suas funções profissionais individuais e coletivas. Tendo em vista sua satisfação e 



 

 

necessidade de troca de conhecimento, respeito, amor, o que contribui para o 

reconhecimento profissional, que é fundamental na construção do auto realização. 

Para executar a função de enfermeiro é necessário utilizar-se dos saberes 

gerenciais que são: planejamento, formação de equipe, educação permanente e 

continuada, etc. E também utilizar-se dos meios e instrumentos: força do trabalho, 

materiais, equipamentos, instalações. Estas duas categorias realizadas em conjunto 

fornecem um melhor gerenciamento da função, proporcionando ao paciente um 

atendimento e qualidade.  

Observa-se que o enfermeiro atua na realização do cuidado com o outro não 

deixando de lado fatores importante de sua pratica profissional e sua qualidade de 

estrutura na área da saúde. Contudo, as instituições trabalhadoras devem rever as 

competências de seus profissionais, implementando estratégias para que alcancem a 

excelência do serviço prestado.  

Embora nos formemos profissionais da área, os enfermeiros (não só) devem 

estar cientes de que os aprendizados são constantes e em crescimento. Dessa forma, 

devem sempre construir e reconstruir seus saberes, pois assim seriam contínuo. 

 

A Humanização como luz para a Práxis da Enfermagem 

 

Tendo em vista a proposta deste estudo é analisar a produção cientifica sobre a 

humanização em saúde/enfermagem, concepções sobre humanização, essa temática 

vem se constituindo, desde uma perspectiva até a preocupação atual saúde como o 

direito do cidadão, sendo inserida um projeto político de saúde. Segundo o ministério 

da Saúde, o termo humanização vem sendo utilizado com frequência no âmbito da 

saúde, a iniciativa identificadas com a humanização traz o respeito e os direitos do ser 

humano. 

A humanização tem a capacidade de oferecer atendimento de qualidade, 

articulando os avanços tecnológicos com o bom relacionamento. Sendo assim a 

humanidade do atendimento numa primeira aproximação e ir contra a violência já que 

está representa antítese do diálogo a negação do outro. Neste sentido vem sido 

destacado a humanização como a oposição à violência, seja simbólica que se 

representa pela dor de não ter a compreensão de suas demandas e suas expectativas. 



 

 

Segundo Stigar (2017), novos paradigmas para a área da saúde são 

necessários, entre eles a Bioética e a Humanização que podem e devem ser diretrizes, 

parâmetros, rumos e estruturas, ideais para a área da saúde. Humanizar é garantir a 

palavra e sua dignidade ética em outros termos o sofrimento, a dor e prazer expressos 

pelos sujeitos em palavras, necessitam ser reconhecido pelos outros. Sem 

comunicação não há humanização, esta implica investir no trabalho para que ele 

tenha condições de prestar atendimento humanizado.  

Desse modo prioriza-se a importância do trabalhador como elemento 

fundamental para a humanização do atendimento, devendo ser implementadas ações 

de investimento em termos de número suficiente de pessoal, salários e condições de 

trabalho adequadas, bem como atividades educativas que permitam o 

desenvolvimento de competência para o cuidar. Sendo que tais medidas são difíceis 

de serem implementadas e, muitas vezes, corre-se o risco de a possibilidade da 

humanização do atendimento ficar restrita à “boa vontade” e esforço individual dos 

trabalhadores, sem uma política mais efetiva nesse sentido. 

A humanização em enfermagem se refere aos profissionais desta área que 

prestam cuidados a pessoas hospitalizadas e exerce sua prática conforme a saúde 

proposta pelo governo. Embora não possua uma definição concisa “existem autores 

que colocam a humanização como a busca da atenção, além da técnica e 

preocupação com a doença. ”   

A humanização está relacionada ao acolhimento do enfermeiro para com o 

paciente, respeitando suas ideologias e necessidades, entretanto, entre as décadas 

de 70 e os anos 2000, a enfermagem baseava-se na “cura” da doença, no tratar dela 

e no conhecimento cientifico e não tanto com o bem-estar de quem estava sendo 

cuidado. Se preocupavam mais com o “o que fazer” do que com o “como fazer”; tal 

fato distanciava o verdadeiro objetivo da enfermagem que era “a preocupação com os 

sentimentos do próximo, o respeito e compaixão, o contato direto com o paciente, a 

busca de valores humanos e espirituais e a reflexão sobre o homem e a concepção 

da vida”.  

Frente aos conflitos gerados “a enfermagem tenta munir-se de ferramentas com 

respaldo científico para comprovar sua prática e tem no Processo de Enfermagem o 

instrumento de humanização do paciente”. (Pág. 80). Com isso as práticas da 

profissão ficaram mais flexíveis podendo o enfermeiro identificar as necessidades de 

saúde do paciente e a partir delas criar um plano de cuidados para com o mesmo. 



 

 

Entretanto, para chegar ao que se idealizara sobre “humanização hospitalar” era 

necessário, primeiramente conseguir uma equipe qualificada para atingir tal objetivo.  

“Quando se fala de uma equipe humanizada imagina-se que todos mantêm 

compromisso e estão dispostos a proporcionar uma assistência sistematizada, 

fundamentada em princípios científicos, valorizando os aspectos técnicos dos 

cuidados a serem desenvolvidos”.  

Outro fator importante para a assistência humanizada é a presença da família 

junto do paciente hospitalizado. A família contribui no sucesso do tratamento, uma vez 

que a falta da mesma traria danos psicológicos, físicos, mentais e sociais a pessoa.  

Humanização é uma tendência da Bioética, sendo um dos termos mais 

difundidos e estudados atualmente, especialmente na área da saúde. Portanto não é 

modismo. Trata-se de um termo universal presente em diversos campos além da área 

da saúde, possuindo assim um conceito bastante amplo podendo ser compreendido 

e aplicado de diferentes formas dentro dos serviços de saúde, ou seja, há varias 

concepções sobre a definição deste tema. 

De acordo com Stigar et al.(2017), a humanização surgiu como uma resposta a 

todo stress enfrentado na saúde, a tensão, a insatisfação e o sofrimento tanto dos 

profissionais da área quanto dos pacientes. Diante desses fatos sociais e fenômenos 

que configuram o que chamamos de violência institucional na saúde e da saúde surge 

esta temática a fim de minimizar essas constantes que deprimem o ambiente de 

trabalho e a saúde do paciente, que mercê maior dignidade em seu tratamento. 

A humanização da assistência médica acaba por seguir as modificações 

presentes na Política Nacional que segundo seus princípios visam: “fortalecendo o 

compromisso com os direitos do cidadão, o apoio à construção de redes cooperativas, 

solidárias e comprometidas com a produção de saúde, a construção de autonomia e 

protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS, o fortalecimento do 

controle social com caráter participativo, bem como o compromisso com a 

democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde”.  

 

A Bioética como luz para a Práxis da Enfermagem 

 

A palavra Bioética significa, literalmente ética da vida. A Bioética é fruto, 

essencialmente, da democracia, ou seja, do direito de decisão do cidadão, das novas 



 

 

tecnologias na área da saúde e dos limites que a sociedade deve dar à ciência e 

tecnologia. A Bioética se impulsiona no horizonte científico das novas descobertas 

como o estudo interdisciplinar dos problemas criados pelo progresso biomédico, sua 

repercussão na sociedade e seu interesse de valores. Aborda três grandes áreas de 

problemas, os quais se referem ao início e fim da vida humana e os que se situam 

numa área intermediária. 

Para Sanches (2004, apud Mendes, 2016) a Bioética pode ser definida como: “a 

ciência do comportamento moral dos seres humanos diante de toda intervenção da 

biotecnociência e das ciências da saúde sobre a vida, em toda a sua complexidade. 

Evidências atuais apontam que o termo “Bioética”, primeiramente, foi utilizado pelo 

alemão Fritz Jahr, em 1927, denotando a emergência de obrigações éticas não 

apenas com o homem, mas a todos os seres vivos. Por peculiaridades da grafia 

alemã, ele utilizava a palavra Bio. 

Segundo Van Renssenlaer Potter a referência pioneira na utilização do termo 

“Bioética”, voltou a utilizá-lo em artigos e conferências e, em 1971 ao publicar a obra 

“bioethics:bridgetothe future”, No Brasil, a Bioética surgiu tardiamente, em meados 

década de 1990, mas é visível o seu crescimento nesse relativo curto de tempo, 

podendo perceber o fato por meio da expansão da criação de programas de pós- 

graduação lato sensu e strictu sensu em Bioética. Neste contexto, o estudo de novas 

temáticas e discussões com surgimento da Ética Prática ou Bioética propicia ao aluno 

o desenvolvimento da visão critica sobre os valores que permeiam as relações em 

saúde. 

 A bioética abrange questões como a utilização de seres vivos em experimentos 

na área da genética e ganhou visibilidade com estudos de POTTER (bioquímico 

americano e pesquisador na área de oncologia) nos anos de 1971. Na enfermagem 

ela existe para nortear as ações dos profissionais visando o respeito a individualidade 

e dignidade ao ser humano. A bioética anseia pelo ideal que a ética na assistência à 

saúde preza: uma postura profissional, critica e reflexiva em que haja a dignidade 

humana, direitos e a própria vida. A Bioética traz contribuições ao processo de 

reflexão, crítica, compreensão da transversalidade e interdisciplinaridade no ensino 

da Ética/Bioética, tão necessária á formação moral do enfermeiro. 

 Nas práticas em enfermagem acontecem situações diversas e o profissional 

deve estar preparado para (re) agir; em caso de dilemas que envolvem mortes e 

aproveitamento dos órgãos em transplantes, por exemplo, o enfermeiro deve estar 



 

 

ciente de qual sua postura diante da situação e deve estar a par das técnicas para 

com o órgão e cuidado com a família que perdeu o ente querido. Portanto, devem 

cuidam de seus pacientes, familiares, da doação e recebimento dos órgãos além de 

assegurar a autonomia e direito de todos os interessados. 

 Já no âmbito de direitos humanos o enfermeiro deve, além de conhecer seus 

direitos e os de seus clientes, deve informa-los sobre os mesmos. Isso ajuda ambos 

nos momentos decisivos de um possível diagnostico ou tratamento, pois com base no 

conhecimento adquirido sobre seus direitos, o paciente consegue resolver questões 

sobre seu estado de saúde, os cuidados que estão tendo consigo, quais os passos 

seguintes.  

Assim sendo, a bioética serve como ponte de integração entre o cuidado técnico 

e o cuidado ético onde o enfermeiro deve estar capacitado para atender as 

necessidades de seus pacientes, levando em conta toda a bagagem que este traz 

consigo e também realizar os procedimentos técnicos que são necessários sempre 

mantendo o respeito mútuo entre as partes envolvidas, desenvolvendo assim o 

Cuidado Paliativo. 

De acordo com Stigar et al. (2017), ao estudar a Bioética, estuda-se também a 

biologia, a medicina, a filosofia, o direito, as ciências exatas, as ciências políticas e o 

meio ambiente, uma vez que a bioética é multidisciplinar e abrange diversas áreas do 

conhecimento, devendo ser trabalhada sob a perspectiva macro epistemológica e 

existencial. 

De acordo com Lopes (2014, apud Stigar et al., 2017), a Bioética tem sua 

vertente na filosofia e na ética mais especificamente, tendo como objetivo analisar 

práticas desenvolvidas nas ciências da vida, medicina e cuidados de saúde, não 

sendo exclusiva da enfermagem, como toda ciência transdisciplinar relacionada com 

a Biologia, o Direito, a própria Ética, a Medicina, bem como também as questões 

religiosas. 

 

O Princípio da Alteridade na Bioética e Humanização na Área da Saúde 

 

O homem antes de ser, existe. O homem é “colocado” no mundo e com suas 

vivências, experiências e conhecimentos adquirido cria sua essência. Para Sartre “a 

existência precede a essência”, ou seja, não há nenhuma natureza que defina o 

homem, ele primeiro existe e só depois constrói sua essência por entremeio de suas 

https://www.sinonimos.com.br/entremeio/


 

 

ações no mundo. Ou seja, “justamente porque a consciência aparece como não ser 

(em-si), sente falta de ser, e esse desejo fundamental de ser é o que caracteriza a 

essência do ser humano, que assim se revela, pois, como vazia. E daí o mote 

sartreano de que “a existência precede a essência” (SARTRE, 1946/1978, p. 5 apud 

FURLAN, 2013) reforçam, JACOBY, CARLOS (2005) dizendo: “a existência precede 

a essência e, com isto, retirou o Ser da condição de estar pautado exclusivamente 

nos pressupostos de destino ou de necessidade” (pág. 54). 

O filosofo existencialista Sartre (1987) explora o conceito de escolha, como 

fundamento do ato intencional do ser e fazer do homem (apud JACOBY, CARLOS, 

2005). O homem é condenado a se fazer homem pelo conjunto das decisões que 

adota no dia-a-dia; o homem constrói os significados de sua vida, seus objetivos, 

metas, valores, sua visão de mundo, seu sentido pois é o único responsável por seus 

atos e escolhas, criador de sua existência com autenticidade. Neste sentido, a 

percepção do próprio corpo é um pôr-se em um lugar, em um tempo, com os limites e 

possibilidades demarcados pelo existente (SARTRE 1943, apud JACOBY, CARLOS, 

2005).  

O Homem descobre as próprias possibilidades, desde o momento em que 

percebe sua situação de objeto para um outro-sujeito [...]. Esta condição de sujeito dá 

à condição humana o poder de estabelecer seus processos de identidade, numa 

perspectiva de ação posta no âmbito sócio histórico. (FURLAN, 2013, p. 59). Quanto 

mais sou ação no mundo, o que inclui, inclusive, minhas atividades de conhecê-lo, 

menos contemplo o sentido do meu próprio comportamento. Em contrapartida, no 

encontro com o Outro, o sentido que eu apenas vivia se apresenta como um fora que 

escapa a mim mesmo na dimensão do mundo que eu sou. Ou seja, a dimensão de 

ser para o outro a uma só vez possibilita “nos ver como nós somos” (SARTRE, 

1943/1976, p. 404 apud FURLAN, 2013, p. 87).  

“Tudo o que vale para mim vale para o outro. Enquanto tento livrar-me do 

domínio do outro, o outro tenta livrar-se do meu; enquanto procuro subjugar o outro, 

o outro procura me subjugar”. Trata-se, portanto, de relações reciprocas, pois, “o 

conflito é o sentido originário do ser-Para-outro”. (SARTRE, 1999, p. 454 apud 

FURLAN, 2013). Ou seja, o que sou em “para si”, sou também “para outrem”, o que 

ele é “para si”, é também “para mim”.  

Por isso a relação fundamental com o outro para Sartre é a do conflito entre uma 

liberdade “que enquanto para-si eu vivo sempre em ato, cuja duração é essa 



 

 

permanente fuga do ser (em-si) em direção ao ser (em-si), e o olhar do outro que me 

apreende num desses sentidos que eu sou enquanto projeto de ser (que constituem 

o sentido que sou, enquanto passado ou sentido que trago sempre ultrapassado em 

direção ao ser que desejo) ”. (FURLAN, 2013) 

Para Mendes et al. (2016), a reflexão bioética em sua história, principalmente no 

que tange a perspectiva biomédica, possui alguns documentos oficiais que pressupõe 

as suas análises. Dentre estes são citados: Código de Nuremberg, Declaração de 

Henrique e o Relatório Belmont (1978). Este último estabeleceu pela primeira vez o 

uso sistemático na abordagem de questões de ordem bioética, sendo estes: respeito 

às pessoas, beneficência e justiça. Posteriormente, com base nas reflexões de alguns 

autores foram definidos os cinco princípios que fundamentam a Bioética de base 

clínica, que são: Autonomia, Beneficência, Não maleficência, Justiça e Precaução. 

Mendes et al. (2016) defendeu o estabelecimento urgente de um novo princípio 

à Bioética clínica que não necessite de fundamentos e que seja fundante. Abordou 

em sua obra o Princípio da Alteridade 4 , que possui como representante mais 

importante, o filósofo Emmanuel Lévinas. 

Para Lévinas (1988, apud Mendes, 2016), a grande tendência do homem 

ocidental é a busca da totalidade, de integrar, unificar e é esta a tendência que entrou 

em crise, pois o esforço de integração e totalização da realidade acabou por se tornar 

a projeção da consciência de si, seus valores e visão de mundo, como a consciência 

do todo, sendo a totalidade a expressão do meu eu. 

Para Mendes et al. (2016), a Bioética como ciência multidisciplinar, pautada 

também no Princípio da Alteridade (colocar o outro no lugar do ser, desconsiderando 

o outro como objeto para um sujeito), busca um melhor entendimento acerca do ser 

humano nos seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais, religiosos, entre outros, 

relacionando além da ciência, com a lei e com a ética, buscando assim uma nova 

compreensão do ser, emergente na sociedade atual. 

 

                                                           
4 O conceito de alteridade refere-se ao processo de interação e socialização humana no convívio entre 
o “eu” e o “outro”.  É a capacidade de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal com 
consideração, identificação e dialogar com o outro. É um Ser outro, colocar-se ou constituir-se como 
outro. A Alteridade também pode ser vista como um conceito mais restrito do que diversidade e mais 
extenso do que diferença. (ABBAGNANO, 1998). 
 
 
 



 

 

Considerações finais 

 

A partir dessa revisão de literatura, percebemos que a Práxis da Enfermagem á 

luz da bioética e humanização é a união da prática e teoria sendo um dos pontos 

essenciais durante a assistência de enfermagem. Com um planejamento e diálogo 

adequado, podem-se avaliar as necessidades de um paciente, adquirindo dados 

relevantes para o auxílio de sua melhora.  

Desse modo, e esta foi a motivação do artigo, consideramos premente insistir na 

discussão da categoria cuidado, reiteramos, em sua dimensão ontológica, 

considerando-a a partir do encontro intersubjetivo, não reduzido, portanto, à 

intervenção técnica (mas sem negá-la) ou ao saber-poder sobre o outro, 

comprometidos com uma ortopedia ou controle. Reconhecido como um desafio à 

organização dos serviços públicos de saúde do país. 

 Os desafios que ora se colocam para a área da saúde (coletiva) impõem que o 

cuidado se caracterize como a tarefa orientadora de todos os profissionais envolvidos 

no cotidiano da produção do cuidado, pois “Cuidar da saúde de alguém é mais que 

construir um objeto e intervir sobre ele. Para cuidar há que se considerar e construir 

projetos. A atitude ‘cuidadora’ precisa se expandir mesmo para a totalidade 

das reflexões e intervenções no campo da saúde. 

 Como sabemos existe uma correlação entre o ser humano e o seu fazer, em 

que a técnica e a tecnologia se tornam ferramentas para oferecer novas possibilidades 

de conhecimento, bem como de ampliação das habilidades humanas, o que implica 

mudanças concretas sobre o mundo objetivo em que vivemos. Diante deste 

pressuposto, entendemos que a Práxis pode e deve colaborar com a enfermagem e 

sua relação com a Bioética e Humanização. 
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