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RESUMO

Buscou-se enfatizar o papel do enfermeiro intensivista na prestação da assistência de enfermagem aos pacientes internados em Unidade de 
Terapia Intensiva, e que possivelmente no cotidiano de suas competências profissionais exerce o papel de advogado deste paciente. OBJETIVO: 
Descrever através da literatura o exercício do enfermeiro intensivista perante a advocacia do paciente. METODOLOGIA: Utilizou-se a metodologia 
de revisão integrativa da literatura, para a formulação da questão norteadora da pesquisa optou-se pela utilização da estratégia PICO. Para 
chegar-se ao problema do artigo e formulação da questão norteadora, utilizou-se a estratégia PICO: que pode ser utilizada para construção de 
questões de pesquisa de naturezas diversas, oriundas da clínica, do gerenciamento de recursos humanos e materiais, da busca de instrumentos 
para avaliação de sintomas, entre outras. PICO representa um acrônimo para Pacientes, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho). 
Dentro da Prática Baseada em Evidências esses quatro componentes são os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da construção da 
pergunta para a busca bibliográfica de evidências RESULTADOS: Foram utilizados vinte e duas referencias para composição da revisão integrativa 
da literatura, destas, treze artigos científicos em português, sete artigos científicos em inglês, e duas resoluções, as quais estavam disponíveis na 
base de dados da: SCIELO (nove artigos) sendo 40,90% do total; MEDLINE (cinco artigos) totalizando 22,72%; PUBMED (quatro artigos) sendo 
18,18%; BDENF (dois artigos) sendo 9,1%; COFEN (uma resolução) 4,55% e CFM (uma resolução) 4,55%. A categorização da discussão se deu 
através de três categorias: Categoria 1: Deliberações necessárias em defesa do paciente. Categoria 2: Experiência profissional versus advocacia do 
paciente. Categoria 3: Efeitos da advocacia do paciente no enfermeiro intensivista. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Está revisão integrativa da literatura 
evidenciou que o processo de advogar pelo paciente como uma competência do profissional que o assiste ainda está em um processo de 
construção de saberes e responsabilidades, visto que a literatura nos esclarece perfeitamente todas as atividades realizadas por tais profissionais 
sendo de advocacia, pois o paciente em um leito, hospitalizado, e em um ambiente privativo como a UTI necessita de alguém que fale por ele em 
determinados momentos, que expresse a sua vontade durante o estudo de seu caso. Tal advocacia necessita de um profissional comprometido 
com o cuidar, sobre tudo com habilidades para transmitir informações, com sensibilidade, clareza, e que tenha capacidade para negociação. Os 
valores pessoais e as sua crenças foram outro ponto evidenciado na pesquisa que tal profissional deve possuir. Além da qualificação profissional e 
a experiência com essa competência sem duvida ajudará na resolução de conflitos. Destaca-se ainda a dificuldade na tomada de decisão por parte 
dos enfermeiros, visto que o mesmo enfrenta dilemas éticos, onde a assistência do paciente não compete somente a este profissional e sim a 
uma equipe multiprofissional. Tais enfermeiros não reconhecem os fatores negativos do exercício da advocacia do paciente, também foi 
verificado na literatura. Por fim, respondendo a questão norteadora: Como o enfermeiro vem exercendo a advocacia do paciente no contexto da 
terapia intensiva? Foi evidenciado que as atitudes diárias de assistir o paciente na sua plenitude nada mais e que advogar por tal paciente, porém 
muitos enfermeiros não identificam tal conduta com advocacia, e quanto instigada na literatura se o profissional advogaria pelo paciente, a 
negativa e o medo dos conflitos éticos são os mais evidenciados.
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