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RESUMO

O estudo tem como tema geral a percepção do graduando de enfermagem frente ao conforto do paciente em uso de tecnologia dura, como o 
monitor multiparamétrico utilizado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e a influência das representações sociais nessa percepção no 
enfrentamento com o binômio tecnologia dura-conforto. Objetivos: analisar as representações sociais dos graduandos de enfermagem acerca do 
conforto do paciente em uso de monitorização multiparamétrica em UTI sob a perspectiva da teoria das representações sociais de Moscovici e, 
identificar na perspectiva dos acadêmicos, os fatores relacionados aos monitores que possam afetar o conforto deste paciente. A metodologia 
utilizada foi qualitativa, com suporte do software IRAMUTEQ para a classificação lexical das palavras. Foram entrevistados 57 graduandos de 
enfermagem, do sétimo e do décimo período do curso de enfermagem que já haviam cursado as disciplinas de ensino clínico e estágio 
supervisionado em alta complexidade e, assim se enquadravam nos critérios de inclusão do estudo. As entrevistas semi-estruturadas foram 
realizadas nos meses de setembro a dezembro de 2018.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro e de todas as instituições envolvidas sob o parecer nº CAAE 91761318.0.0000.5285, parecer 2.871.001 e todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados mostraram a população estudada majoritariamente 
correspondente a chamada geração Y, jovens nascidos entre as décadas de 80 e final de 90, além do gênero feminino ainda característico da 
profissão.  Estes representam o conforto como possível e imprescindível ao cuidado do paciente criticamente enfermo e que o uso do monitor 
multiparamétrico não constitui qualquer empecilho a este, desde que haja o domínio da máquina em questão, do seu funcionamento e sua 
parametrização adequada à cada paciente. A conclusão nos mostra que, diferentemente dos estudos realizados com profissionais experientes na 
terapia intensiva, o jovem que vem sendo colocado no mercado de trabalho apresenta novas possibilidades de cuidados confortantes, utilizando 
a tecnologia como aliada a qualidade e, não em detrimento do conforto. O estudo se mostra relevante para a assistência ao considerar as 
necessidades de compreensão e busca de meios para alcançar os objetivos de qualidade e segurança no processo do cuidar, através do 
reconhecimento do potencial característico dessa nova geração, que não se contenta com pouco e nem com rotinas desprovidas de desafios. 
Pensando na pesquisa, percebe-se a necessidade de estudos e reflexões acerca dos agentes motivadores, dos melhores meios de incentivo e de 
estímulo do potencial intelectual e energético dessa geração para a evolução da enfermagem enquanto ciência. E ao considerar os processos de 
ensino, pode-se analisar os meios de métodos de abordagem aos temas envolvidos, conforto e tecnologia, para que estes estejam cada vez mais 
integrados.
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