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Objetivo 
 

Uma profissão distingue-se em relação a 
outras ocupações, no que se refere à 
autonomia organizada e legitimada que está 
em seu poder. O tema da autonomia do 
profissional enfermeiro no processo de cuidar 
torna-se cada dia mais significativo, uma vez 
que proporciona a possibilidade de rever a 
enfermagem, enquanto profissão, a partir de 
sua própria tradição histórica, bem como a 
articulando com outras áreas científicas, em 
um exercício moderno de 
interdisciplinaridade. Este estudo pretendeu 
investigar como os alunos de graduação e 
pós-graduação de uma escola de 
enfermagem compreendem e vivenciam o 
conceito de autonomia no cuidado. 

 

Metodologia 
 

Foram selecionados alunos regularmente 
matriculados nos cursos de graduação e pós-
graduação em Enfermagem da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo.  
A seleção dos alunos foi feita de forma 
igualitária para aqueles do 1º, 2º, 3º e 4º ano 
da graduação, e no caso da pós-graduação 
optamos por incluir apenas alunos cursando 
programas que oferecem mestrado e 
doutorado. Foram feitas entrevistas 
semiestruturadas, o instrumento utilizado 
consistiu em duas partes: caracterização do 
aluno e caracterização do conceito 
autonomia. 
Na segunda parte foram feitas três questões: 
O que é autonomia para você? Fale sobre 
autonomia no cuidado de enfermagem? Dê 
exemplo de uma situação de ensino (teórico 
ou prático-estágio) em que a autonomia foi 
vivenciada ou abordada.  
O material constituído pelas respostas dos 
estudantes foi trabalhado segundo o método 
de análise temática de conteúdo. 
O projeto foi aprovado em Comitê de Ética. 
 

Resultados 
 

Foram entrevistados oito alunos de graduação 
e seis de pós-graduação. O material 

qualitativo, que consistiu na caracterização do 
conceito autonomia, foi analisado e 
apresentam-se duas categorias: 
independência com responsabilidade e 
vivência da autonomia.  

Independência com responsabilidade 
Pelas falas percebem-se ideias centrais como 
liberdade, controle de si, fazer as coisas por si 
só que acabam por remeter à questão da 
independência. 
Nesta categoria foi apontada a questão do 
conhecimento científico por parte de vários 
alunos, sendo então considerado como uma 
subcategoria. 

Vivência da autonomia 
Esta categoria trabalhou somente as 
respostas referentes à terceira questão na 
qual os alunos deram exemplos de uma 
situação de ensino onde vivenciaram ou foi 
abordada a autonomia. Esta questão foi 
incluída levando-se em consideração que é 
por meio do ensino que se dá a criação do 
perfil profissional. 
Os exemplos dados apontam diferentes áreas 
de atuação da enfermagem como na questão 
da consulta de enfermagem, na área da 
saúde coletiva e saúde da mulher. Também 
trataram da autonomia pessoal como alunos. 

 

Conclusões finais 
 

A temática autonomia é buscada na 
teoria e nas experiências práticas; os alunos 
anseiam por experimentar a independência no 
cuidado com responsabilidade e 
conhecimento e sinalizam positivamente a 
oportunidade de estimular a autonomia do 
paciente. 
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