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   Como nos preparamos 
para contar um fato 

negativo para a equipe, 
sem que esse fato pareça 
mais significativo que a 

própria vida? 
Com certeza, essa 

pergunta passa pela 
humanização refletida 

e pela inteligência 
emocional ”

“ Em nossa vida ocorrem mo-
mentos nos quais aprende-
mos a seguinte lição: “nas-

cemos sem pedir e não queremos 

morrer”. Isso pode ser um convite 

para aproveitarmos o intervalo aqui 

na Terra, a oportunidade que temos 

para dar sentido à nossa vida, no que 

fazemos, e assim evoluir  nossa cons-

ciência pelo amor e para o amor. 

Essas tarefas tornam-se nosso objeti-

vo de felicidade, alegria, e tudo isso 

se dá nas nossas relações. De fato, 

nos laboratórios de nossas relações é 

onde mais sofremos e nos alegramos 

em tudo o que realizamos no dia a 

dia. Por isso, é importante para nós da 

Enfermagem nos capacitarmos pela 

busca da reflexão no campo da vida e 

do cuidado, pois refletir e agir nos dá 

a capacidade de melhorar a qualidade 

do cuidado com as pessoas em todas 

as dimensões. 

Esse, então, é o foco para quem as-

sume o trabalho de prestação de cui-

dados e ainda o papel de liderança 

nos ambientes de saúde em todos os 

ciclos da vida. Como profissionais de 

Enfermagem, podemos nos pergun-

tar: como nos preparamos para contar 

um fato negativo para a equipe, sem 

que esse fato pareça mais significati-

vo do que a própria vida? Com cer-

teza, essa pergunta passa pela huma-

nização refletida e pela inteligência 

emocional.

Quais são os elementos para cuidar 

da vida com tudo o que ela comporta? 
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Cuidados com pessoas sadias ou enfermas não têm receita 

pronta. Existe o mais adequado e o menos adequado, por 

isso gostaria de propor aqui quatro expressões emocionais: 

gratidão/obrigado, perdão/desculpe, ternura/quero-te bem, 

partida/adeus. 

Essa consciência nos chama ao necessário, ao valor emo-

cional das palavras, e nos ajuda a cuidar da vida com dig-

nidade, lembrando sempre da complexidade humana. A 

transcendência e a resiliência talvez sejam nossas maiores 

respostas para a pergunta “como um Enfermeiro se prepara 

para contar um fato negativo para sua equipe, sem que esse 

fato pareça mais significativo do que a própria vida?”

Transcender
A antropologia entende uma pessoa 

como um ser integral, o qual tem 

algo que lhe possibilita ter uma re-

lação consciente, capaz de trans-

cender (do latim trans-as-cendere, 

ou ir além de). Pela transcendência, 

podemos ter a convicção de um cha-

mado à prática da caridade pela fé e 

esperança de um mundo melhor, que 

nos desperta para uma dimensão es-

piritual e vemos o outro como um compagno (com quem 

compartilho o pão), com quem posso dividir esse intervalo 

que é a vida. Essa consciência nos diz que provavelmente 

é pela alma (ou psiquê) que percebemos as emoções e sua 

ligação com o campo espiritual da vida e relações humanas.

No campo físico, resiliência refere-se à capacidade de um 

material absorver energia sem sofrer deformação plástica 

ou permanente. Como exemplo, temos a firmeza flexível da 

sola de um tênis de corrida, o impacto que recebe, devolve-o 

em força propulsora na corrida. Com isso as características 

da resiliência, na opinião de diversos autores, são sociabili-

dade, criatividade na resolução de problemas e um senso de 

autonomia e de proposta.

Assim, de uma prática comum à presença feliz, a atitude de 

quem cuida vai além das ações automatizadas de conferir 

o acerto dos procedimentos e se mantém na vigilância com 

base em seu treinamento de reflexão. Com isso, percebemos 

o corpo humano não como uma máquina, mas relacional, 

como é a pessoa. 

Por exemplo, sobre mudanças e dificuldades com um idoso, 

nós escutamos e percebemos, e daí vem a prudência no fa-

lar, pois antes percebemos a necessidade de sabermos ouvir, 

até mesmo uma atividade biológica. É também um escutar 

que pressupõe um trabalho intelectual, pois após ter ouvido 

é preciso interpretar, avaliar, por isso escutar é do campo 

da significação, intelectual e emocio-

nal, é pertencer ao outro. A escuta é 

muitas vezes silenciosa, escutar o não 

verbal, o gesto, a atuação de cada ser.

O bom humor amoroso serve para for-

talecer nossa convicção de que apro-

veitar a vida é entender e qualificar 

nossa própria ação. Frente à carência 

de amor nos dias atuais, cabe a nós 

da Enfermagem a tarefa de cultivar 

exercícios interiores, como medita-

ção, pensamento positivo, leituras, 

participação em uma religião, alimentação e estilo de vida 

saudável.  Os cuidados conosco e com os outros tornam-se 

atividades solidárias no percurso da vida.

Talvez a inteligência emocional seja se sentir feliz por aju-

dar a cuidar da vida do outro, enfermo ou não, porém, isso 

certamente é um desafio do cotidiano. A construção da fe-

licidade exige primeiro um autocuidado e depois tudo pode 

ser aproveitado, até mesmo os momentos de finitude nossa 

e do outro. Portanto, ser feliz implica em se comprometer 

com as virtudes. Logo, mesmo nas dificuldades pessoais ou 

sociais, passamos a nos encantar pela vida feita de relacio-

namentos interpessoais que podem construir o diálogo, uma 

convivência fraterna e solidária.

  A atitude de quem 
cuida vai além das ações 
automatizadas de conferir 
o acerto dos procedimentos 
e se mantém na vigilância 

com base em seu treinamento 
de reflexão ”

“
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