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RESUMO: RESUMO: RESUMO: RESUMO: RESUMO: Indagando como as enfermeiras da área de dermatologia podem aplicar a sua competência, visando a
qualidade de vida dos clientes com afecções cutãneas, este trabalho objetiva: propor uma tecnologia para implementar
cuidados com a pele numa perspectiva que privilegie o atendimento do cliente em sua integralidade. Defende-se que a
semiologia e a semiotécnica para investigar as necessidades de cuidados com a pele precisam de uma tecnologia que
possibilite uma abordagem de enfermagem centrada na pessoa; que viabilize, além da diagnose e terapêutica, a
dialogicidade, sensibilidade e solidariedade entre profissional e cliente, propiciando para ambos  o autoconhecimento e
conseqüente crescimento individual. Apresenta-se a escuta sensível, nas modalidades científico–clínica, mito-poética e
existencial e espiritual-filosófica, para desenvolver o processo de enfermagem. Ela proporciona ao cliente subsídios para
seu bem-estar, por apoiar-se na totalidade da pessoa e tornar dinâmica a existência entre as pessoas.
PPPPPALAALAALAALAALAVRAS-CHAVRAS-CHAVRAS-CHAVRAS-CHAVRAS-CHAVE:VE:VE:VE:VE: Enfermagem; dermatologia; tecnologia; cuidado.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT: : : : : This study inquires how dermatology nurses can use their skills to enhance  life quality of clients with skin
affections. It aims at suggesting skin care technology from a holistic client-oriented perspective. The semiology and the
semiotic for investigating the needs for skin care requires a technology enabling a people-centered nursing approach.
Besides diagnosis and therapy, it must allow for dialogue, sensitivity, and solidarity between professional and clients,
generating self knowledge and, consequently, individual growth for both. Sensitive Listening, in modalities as Scientific-
clinic, Myth & poetics, Existential, and Spiritual-Philosophical are presented to develop nursing process. It provides
clients with subsidies for well-being, for supporting the totality of person, and to make existence among people dynamic.
Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Nursing; dermatology; technology; care.

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN: Indagando como las enfermeras del área de dermatología pueden aplicar su competencia, mirando a la
calidad de vida de los clientes con afecciones cutáneas, este trabajo objetiva: proponer una tecnología para implementar
cuidados con la piel en una perspectiva privilegiando la asistencia del cliente en su totalidad. Se defiende que la
semiología y la semiotécnica para investigar las necesidades de cuidados con la piel precisan de una tecnología que
posibilite un enfoque de enfermería centrado en la persona; que posibilite, además de la diagnosis y terapéutica, el
diálogo, la sensibilidad y solidaridad entre profesional y cliente, favorecendo para ambos el autoconocimiento y
consecuente crecimiento individual. Se presenta la escucha sensible, en las modalidades científico–clínica, mito-poética
y existencial y espiritual-filosófica, para desarrollar el proceso de enfermería. Ella proporciona al cliente subsidios para su
bienestar, por apoyarse en la totalidad de la persona y hacer dinámica la existencia entre las personas.
Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave: Enfermería; dermatología; tecnología; cuidado.
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INTRODUÇÃO

O olhar e a reflexão para elaborar este artigoIV se
centralizam na premissa de que a enfermagem é uma
profissão necessária para a humanidade por sua sensi-

bilidade e solidariedade com as pessoas, permitindo-
lhe posicionar-se entre as demais profissões que conti-
nuarão a ser exigidas neste terceiro milênio. O olhar
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focaliza, sobretudo, a competência profissional dos
enfermeiros. Competência esta que lhes dá escopo,
embocadura e assentamento. Pode-se compreender a
dádiva do escopo através do sentido de a pessoa ter no
seu plano de vida um alvo, uma mira, um intuito, uma
intenção definida para aplicar o que aprende infor-
malmente e formalmente nos cursos de graduação e
pós-graduação; a dádiva da embocadura refere-se à
apropriação e aplicação da competência adquirida.
Quanto ao assentamento, trata-se da maneira como a
pessoa se coloca diante do que sabe, inclusive ajus-
tando e/ou ampliando seu saber.

Essas três dádivas são imprescindíveis para a en-
fermagem lutar por sua permanência num alto nível
acadêmico, o que subentende a demonstração de sua
validade não só na promoção da vida e do bem-estar,
reconhecido como saúde, mas também para a qualida-
de do viver das pessoas no mundo, com os outros e con-
sigo mesmas. A reflexão parte de um simples
questionamento feito por Virginia Henderson: o que
fazem as enfermeiras com o seu saber para o benefício
da humanidade?1 Aqui acrescenta-se outra indagação:
como as enfermeiras da área de dermatologia podem
aplicar a sua competência, atuando com vistas à quali-
dade de vida dos clientes com afecções cutãneas?

Sem ser dessa especialidade, é preciso colocar-se
como uma cliente que vem aprendendo pouco a pouco
com uma especialista, inclusive destacando as nuanças
mais interessantes, quais sejam, aquelas provenientes
da curiosidade, das experiências com dificuldades re-
lacionadas aos riscos à integridade da pele e, ainda, aos
desejos e ao imaginário sobre a representação deste sis-
tema tegumentar, tão importante para o ser humano,
conhecido como pele. É nesse sentido que se recorda a
seguinte concepção: cuidando integralmente do clien-
te com afecções cutâneas atende-se a suas necessida-
des e desejos, preparando-o para o autocuidado efici-
ente após a alta. Nesse caso, a autora lembra que o
processo de alta do cliente exige uma atuação do enfer-
meiro que privilegie o acolhimento e a escuta terapêu-
tica iniciada mediante o levantamento de informações,
inclusive junto a seus familiares2.

Portanto, a competência do enfermeiro em
dermatologia reúne um saber sobre o ser humano em
sua integralidade (física, mental, espiritual), delimitan-
do-o como seu escopo, ou seja, seu alvo, sua intenção
para a escolha dessa área profissional. Tal competência
o direciona para uma crescente produção de conheci-
mento, a qual deve ser apropriada, demonstrando-se a
embocadura do profissional através da aplicação do sa-
ber adquirido, quando ele desenvolve tecnologias coe-
rentes com as necessidades e desejos dos clientes.

Firma-se o tripé escopo, embocadura e assentamen-
to no registro das ações, atividades e procedimentos efe-
tivamente realizados e na aplicação do saber em
dermatologia mediante tecnologias desenvolvidas e
implementadas profissionalmente. Pois somente quem tem

um alvo para empregar sua força física, intelectual e es-
piritual no trabalho, para o qual se profissionaliza, busca
cada vez mais se apropriar de saberes a fim de aplicá-los,
demonstrando a validade de sua intenção inicial.

Neste trabalho, recorte ampliado de uma confe-
rência, acredita-se que, antes de ter competência para
atuar nos cuidados com a pele, se torna indispensável a
percepção, o conhecimento e a compreensão da pessoa
a quem essa pele envolve. Para entender a dor que a
ferida causa no cliente, consideram os especialistas desta
área3, especialistas em saúde mental e das ciências hu-
manas e sociais4-7que é necessário acolhê-lo e escutá-lo
com toda sensibilidade, criatividade e solidariedade.

Para desenvolver essa complexa, apesar de consi-
derada leve, tecnologia de cuidar em dermatologia, o
especialista aprofunda-se no conhecimento sobre o ser
humano abrigado no sistema tegumentar que, de ime-
diato e aparentemente, não causa impacto à percepção
sensorial, ao olhar, ao ouvir, ao olfato e ao sentir. A au-
sência do impacto inicial deve-se ao fato de que a per-
cepção sensorial se centraliza na dimensão biológica do
sistema tegumentar. Parte daí a percepção de sua cons-
tituição pela pele e seus órgãos acessórios, tais como
pêlos, unhas, glândulas sudoríparas e outros receptores
especializados, que são cobertura, abrigo e proteção, no
sentido amplo dessas palavras, ao ser  vivente na di-
mensão planetária que se conhece como Terra.

O especialista em dermatologia examina e diag-
nostica as necessidades de cuidados com a pele consi-
derando que esta isola e reveste o corpo humano atra-
vés da epiderme, a camada mais externa e superficial,
e a derme que é constituída por um tecido conjuntivo
profundo, tal qual a hipoderme ou tecido subcutâneo,
formado por vasos sanguíneos responsáveis pela nutri-
ção, vasos linfáticos e nervos. Essa racionalização o
leva a concluir que a pele armazena lipídios, isola e
protege o corpo e regula a temperatura corporal. Sem
ela a  pessoa, sadia ou não, estaria despida e indefesa
contra as intempéries do mundo objetivo, e aqui aler-
ta-se para os problemas advindos do mundo subjetivo
no qual o ser humano vive submerso.

Ver o cliente com afecções cutâneas e, por ve-
zes, considerá-lo como indefeso em sua objetividade e
subjetividade é pensar na vulnerabildade do ser hu-
mano; é refletir sobre o fato de seu corpo possuir as
dimensões física, mental/emocional e espiritual. Nes-
sa ótica, considera-se que sua pele reflete o estado
vivencial e experiencial dessas dimensões. Além dis-
so, as pesquisas científicas vêm demonstrando que a
pele, além de precisar  de cuidados para se manter
íntegra e portanto saudável, pode ser utilizada para
ajudar na cura das pessoas através, por exemplo, do
toque terapêutico que equilibra as emoções, diminu-
indo o estresse e evitando as crises de ansiedade, as
quais, como num círculo vicioso, podem levar a algu-
mas afecções cutâneas.
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O contato intencional da pele transmite energia
que gera calor, força, emoções, sentimentos, além de
despertar naquele que é contactado, o latente poten-
cial humano para sobreviver diante de adversidades.
Sobre esse fato, vale correlacionar os saberes do senso
comum, os ditos populares, aos saberes acadêmicos,
ou seja, as constatações técnico-científicas que se re-
portam à aparencia da pele dos indivíduos: ficou ver-
melho de vergonha/ rubor de hipertermia; roxo de ódio/
roxo de hipotermia; amarelo e suado de medo/ amare-
lo de anemia, de hepatite; cinza, branco de angústia,
de terror. Todos eles podem ser considerados como si-
nais emitidos através da pele e percebidos sensorial-
mente de forma objetiva e subjetiva8.

Desse modo, vê-se que, a todo tempo, a pele,
além de isolar o que se tem dentro do corpo, ao mes-
mo tempo o protege como o maior órgão anatômico,
tem uma função nobre, qual seja, comunicar sempre o
que se passa com a pessoa por dentro e por fora. Isso
de uma forma incrível, pois pode-se dizer que a pele
objetiva as subjetividades do ser humano, indepen-
dente da sua atenção para essas comunicações.

POR UMA TECNOLOGIA DO CUIDAR DA
PESSOA COM AGRAVOS NA PELE

Nesse mundo de objetividades cada vez mais
crescente com o apelo da mídia, as subjetividades, ge-
ralmente são objeto de estudo das áreas que englo-
bam a psicossomática. Entretanto, lembra-se que na
enfermagem é imprescindível o atendimento à
integralidade da pessoa, pois seu discurso sobre o cui-
dar é predominantemente humanista, apesar de sua
prática vinculada a um modelo tecnicista. Tal fato
permite formular o seguinte problema: como
implementar cuidados com a pele adotando uma pers-
pectiva que privilegie o atendimento do cliente com
afecções cutâneas, em sua integralidade?

De uma forma simples, apresenta-se alguns pres-
supostos para resolver o problema: se o corpo humano
é constituido por dimensões física, mental/emocional
e espiritual, o ser humano é um ser de subjetividades,
as quais podem ser objetivadas visando à sua percep-
ção, entendimento e compreensão. Se a pele que co-
bre e protege todo o corpo humano se caracteriza como
seu maior órgão, ela pode ser considerada como um
canal de comunicação de objetividades e subjetivida-
des do ser humano.

Assim, para atuar nos cuidados com a pele, há
que se exigir da equipe de enfermagem competência
para observar, escutar sensivelmente, decodificar os si-
nais  e sintomas viabilizados pelo grande canal de co-
municação que é a pele. Necessário é reconhecer que
essa tecnologia de enfermagem dermatológica torna-se
mais complexa do que a tecnologia usualmente
implementada e destinada ao cumprimento de terapia,
predominantemente medicamentosa.

Nesse caso, o cuidar dos fenômenos relativos ao
acometimento cutâneo não  prescinde apenas da in-
vestigação de dados objetivos que tornem viáveis a
implementação de cuidados técnicos e o registro de
informações importantes para avaliação dos resulta-
dos das intervenções de enfermagem. Isso porque se
torna imprescindível a compreensão dos diversos as-
pectos que envolvem esses cuidados. Aqui defende-
se a necessidade de o enfermeiro investigar sobre o
que o acometimento cutâneo representa para o clien-
te e qual é o impacto causado pela internação na sua
vida, na de sua família e no seu círculo social; além do
questionamento sobre suas expectativas quanto aos
cuidados de enfermagem que lhe serão dispensados
durante a hospitalização2.

Para se compreender a fundamentação de dados
obtidos através da semiotécnica e da semiologia em
enfermagem, visando conhecer o caminho a ser per-
corrido para identificar as necessidades de cuidado
com a pele dos clientes, ressalta-se que a semiotécnica
orienta a elaboração da história clínica e a execução
do exame físico do cliente a partir de informações ob-
tidas através dele (história clínica) e/ou de seu res-
ponsável, ou outro profissional. Enquanto a semiologia
é definida como o estudo dos signos e sinais usados em
comunicação e dos sintomas das doenças9.

Assim, para diagnosticar demandas de cuidados
com a pele, o especialista em dermatologia deve ir além
do conhecimento técnico-científico em enfermagem
dermatológica fundamentando-se na compreensão de
uma semiologia libertadora, criativa e representativa
do ser humano em todas as suas formas de expressão e
portanto unindo razão, emoção e intuição2.

Para compreender um conjunto de manifestações
não verbais emitidas pelo corpo, nesse caso através da
pele que o envolve e o protege, deve-se aplicar os co-
nhecimentos provenientes da cinesia, considerando,
ainda, que a mensagem cinésica nem sempre se reve-
la de forma clara, pois ela é como uma incógnita pre-
cisando de alguma forma de confirmação da manifes-
tação emitida10. Lembra-se a importância de se consi-
derar o ponto de vista da pessoa, sua visão de mundo,
sobre si mesmo, seus sentimentos em relação à doen-
ça. É preciso investigar como ela se sente diante das
consequências sociais, culturais, sexuais, econômicas
e outras, advindas de um acometimento cutâneo2.

Portanto, a semiologia e a semiotécnica direcio-
nadas para os cuidados com a pele precisam de uma
tecnologia que possibilite uma abordagem de enfer-
magem centrada na pessoa11. Esta viabiliza a dialogici-
dade, sensibilidade e solidariedade entre profissional
e cliente, propiciando para ambos o autoconhecimento
e conseqüente crescimento individual. Ao refletir so-
bre limites e possibilidades da implementação da abor-
dagem centrada na pessoa, pelo enfermeiro especia-
lista em dermatologia, aqui se propõe a adoção da es-
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cuta sensível12, como uma tecnologia apropriada para
os cuidados cutâneos.

Isso porque os cuidados são destinados à pessoa
cuja pele emite sinais de agravos. E assim é o ser hu-
mano que necessita de cuidados para reagir diante
dos agravos identificados de forma objetiva e subjeti-
va. Supõe-se, ainda, que a pessoa precisa de ajuda
para se recompor das adversidades enfrentadas em suas
dimensões física, mental e espiritual.

A TECNOLOGIA DO CUIDAR DA PELE
MEDIANTE A ESCUTA SENSÍVEL

A escuta sensível corresponde ao escutar/ver apoi-
ando-se na empatia12 durante a relação profissional/
cliente. Utilizando-a como tecnologia do cuidar, exi-
ge-se competência e habilidade para sentir o universo
afetivo, imaginário e cognitivo do cliente, buscando
analisar suas atitudes, sistema de idéias, de valores,
de símbolos e mitos12,13. Além da competência, é pre-
ciso estabelecer uma relação estável de confiança
mútua, na qual até mesmo o silêncio do cliente se
torna o momento de encontro e desabafo de suas pre-
ocupações mais íntimas.

Apropriando-se desse conceito, o enfermeiro,
durante o cuidar da pessoa com afecção cutãnea, pode
transformar qualquer atividade, junto ao cliente, em
um cuidar libertador. Nesse caso se estabelece uma
relação dialógica em que o respeito mútuo é essencial
para considerar o valor dos  saberes populares e aca-
dêmicos para resolução dos problemas identificados.
Isso porque

a escuta sensível reconhece a aceitação incondicional
do outro. Ela não julga, não mede, não compara. Ela
compreende sem, entretanto, aderir às opiniões ou
se identificar com o outro, com o que é enunciado ou
praticado13:94.

A proposta de transformá-la numa tecnologia do
tipo leve14 deve-se a sua aderência aos conceitos de
enfermagem, a partir das perspectivas existencialista
e estética de cuidar  em enfermagem e do pensar esta
profissão em sua natureza humanista. Cuidar em en-
fermagem é a um só tempo ciência e arte: focaliza a
experiência humana na saúde e na doença, utiliza ins-
trumentos, métodos e processos que favorecem a com-
preensão do ser, do saber, do fazer e do saber fazer uti-
lizando as sensações e percepção sensível15.

Cuidar em enfermagem é a arte desenvolvida pelo
enfermeiro ao se encontrar com o seu sentimento de
solidariedade, de amor, de desapego do seu próprio eu,
em prol do outro. Esse profissional de saúde é privilegi-
ado pela possibilidade cognitiva e institucional de com-
preender o que é humano no outro: a potencialidade
para viver e aprender a viver a vida, sua fragilidade
diante das incertezas de sua finitude em uma determi-
nada dimensão corporal e sua imprevisibilidade ao en-

frentar o tempo e espaço transicional onde vive e con-
vive consigo, com os outros e com o mundo, algo firma-
do e reconhecido pela sociedade para a qual sua força
de trabalho se destina1.

Para aplicar a escuta sensível, do enfermeiro é
requerida abertura holística, pois12 trata-se de uma
relação de totalidade com o outro, da utilização dos
sentidos corporais como instrumento de trabalho. Re-
comenda-se ao ouvinte sensível um estado meditati-
vo, de hipervigilância, o qual nada mais é do que sim-
plesmente a plena consciência de se estar com aquilo
que é12. Essa tecnologia de cuidados com a pele da
pessoa considera os três tipos de escuta sensível, as-
sim, teorizados12:

- Científico-clínica - é também denominada escuta/
fala. Acontece durante a avaliação inicial do cliente
visando diagnosticar suas necessidades de cuidado.
Portanto, o exame clínico e a análise dos registros do
cliente consideram as dimensões corporais física, men-
tal e espiritual da pessoa1.

- Mito-poética e existencial - nesta escuta, busca-se
entender, ao mesmo tempo, a ligação de uma pessoa
com sua história mítica. Este tipo de escuta sensível aten-
ta para a inclusão de fenômenos imprevistos resultan-
tes, também, do viver do cliente com a gravidade de
sua patologia.

- Espiritual-filosófica – a escuta dos valores íntimos
que dão para o indivíduo um sentido à vida e esclare-
cem suas práticas. Durante o atendimento de enfer-
magem, são escutados esses valores orientadores da
vida do cliente, que o ligam a seu grupo familiar, soci-
al e/ou de trabalho. Ressalta-se que todos os indiví-
duos possuem valores norteadores de sua conduta,
mesmo sem saber reconhecê-los.

IMPLEMENTANDO A ESCUTA SENSÍVEL NOS
CUIDADOS COM A PELE

Para desenvolver as fases do processo de enfer-
magem: avaliação diagnóstica do cliente, através do
exame clínico e registros do histórico de vida, prescri-
ção de enfermagem e avaliação dos efeitos da inter-
venção de enfermagem, apresenta-se os passos de um
modelo de atendimento fundamentado nas noções-
entrecruzadas propostas pela escuta sensível12:

- Complexidade – atentar para o entendimento da
ecologia humana visando  compreender o cliente com
afecção cutânea em sua integralidade;

- Mudança pela negociação – refere-se à negociação
entre os profissionais da instituição de trabalho e a
enfermeira da área de dermatologia, com vistas à mu-
dança no ambiente para propiciar condições favorá-
veis á implementação da tecnologia da escuta sensível;

- Abordagem centrada no cliente por meio da escuta
sensível11,12 – viabilizar a consulta, enfocando a
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integralidade do cliente para evitar a redução de eta-
pas do processo de trabalho, conforme geralmente se
observa no cotidiano do trabalho de enfermagem;

- Desenvolvimento dos três tipos de escuta sensível –
capacitação do profissional para se tornar efetivamen-
te presente junto ao cliente, de forma meditativa, com
pleno uso dos cinco sentidos na relação enfermeiro/
cliente, a fim de possibilitar a identificação de proble-
mas nas dimensões física, cognitiva, social, mental/
emocional e espiritual13;

- Consideração da complexidade das intervenções de
enfermagem para atender aos diagnósticos identificados –
visa evitar prescrições centradas na terapêutica
medicamentosa, desconsiderando intervenções para
atender necessidades cognitivas, sociais e espirituais;

- Avaliação – verificação através da evolução do cli-
ente da contribuição das intervenções de enfermagem
para resolução dos problemas identificados durante a
implementação do processo de enfermagem.

Para maior entendimento sobre a aplicação da es-
cuta sensível, vale o conceito de ser humano: “é uma
totalidade dinâmica, biológica, psicológica, social, cul-
tural, cósmica, indissociável”12:87. Desse modo, para en-
tender a integralidade do cliente, é preciso percebê-la
nas dimensões que a compõem, ou seja, escutá-la a par-
tir dele próprio, ouvir a expressão do seu silêncio quan-
to às coisas que lhe são difíceis verbalizar.

Parafraseando Barbier12: entender a noção de es-
cuta sensível é indispensável na investigação clínica,
principalmente quando se pretende avaliar interven-
ções para atender necessidades de cuidado em saúde
e enfermagem. Para desenvolver a noção de escuta sen-
sível, atuando nos cuidados com a pele do ser humano,
é indispensável saber que ela se apóia no referencial
das ciências humanas e sociais, adotando a atitude
meditativa oriental. Dessa maneira, sem empatia é
impossível escutar o outro sensivelmente. Portanto, a
escolha da escuta sensível, como tecnologia para os
cuidados com a pele, parece apropriada para a prática
de enfermagem, haja vista que se trata de:

Um saber envolvendo questões morais, éticas, polí-
ticas e sociais pela sua destinação privilegiada - o ser
humano. O entendimento, a aceitação incondicio-
nal da individualidade de um indivíduo por um ou-
tro que o atende em suas necessidades, sem também
se despir de sua própria individualidade, caracteriza-
se numa relação humana altamente privilegiada1:19.

Para entender o que acontece na escuta sensível,
foram consideradas as seguintes disponibilidades: de
conhecimento do sentido e significado da humanida-
de das pessoas; de tempo  para utilizar os sentidos cor-
porais, a sensibilidade, as emoções, a intuição e a soli-
dariedade. Disponibilidades que são características do
fazer do enfermeiro1. Aplicar a escuta sensível como uma
tecnologia de enfermagem, visando a adequação das
intervenções profissionais, propicia ao cliente subsídi-

os para seu bem-estar e conseqüente qualidade de
vida. A escuta sensível se apóia na totalidade da pes-
soa, no ver o ser holisticamente e no tornar dinâmica
a existência entre as pessoas.

Recorda-se, ainda, que “uma pessoa só existe
pela existência de um corpo, de uma imaginação, de
uma razão, de uma afetividade em permanente
interação”12:98. A propriedade desta citação ratifica que
a tecnologia revela a maneira com as pessoas lidam
com a natureza e criam as condições de intercurso
com as quais se relacionam umas com as outras16.
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