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INTRODUÇÃO: Este estudo tem como questão norteadora: quais as contribuições da
Teoria do Cuidado Humano de Watson, evidenciadas a partir de sua aplicabilidade na
prática do cuidado de Enfermagem? A partir desta o objetivo foi identificar a
contribuições da Teoria do Cuidado de Watson para a prática da Enfermagem.
METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, com caráter
exploratório, visto que ela possibilita sumarizar as pesquisas já concluídas e obter
conclusões a partir de um tema de interesse. O levantamento bibliográfico foi realizado
em maio de 2009, na base eletrônica de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS), disponibilizada na Biblioteca Virtual em Saúde,
utilizando a palavra-chave: Teoria do Cuidado de Watson, sem delimitação do período
de publicação. A partir da leitura exploratória dos resumos do material bibliográfico
encontrado, os estudos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de
inclusão. Os nove estudos selecionados passaram por uma avaliação criteriosa,
resultando nas contribuições da Teoria de Watson para a prática da Enfermagem.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Promover a conexão do paciente com o
ambiente do cuidado: A Teoria de Jean Watson pode auxiliar os profissionais de
enfermagem a fazerem a conexão do paciente com o ambiente do cuidado. Watson
defende o retorno a uma visão humanitária e metafísica com relação à vida e às
experiências humanas, em especial àquelas relacionadas ao auxílio a outras pessoas
durante os momentos mais vulneráveis de suas vidas, como é o caso da internação
hospitalar. Fomentar a interface entre o agir do cuidador e do cuidador e o cuidado
de si: Segundo a Teoria do Cuidado de Jean Watson para que o processo de cuidar
aconteça é fundamental o envolvimento do cuidador e o ser cuidado, pois é necessário
que além de conhecer o ser cuidado, o cuidador conheça a si mesmo. Favorecer a
visualização da singularidade e complexidade do ser cuidado: Conforme Watson, o
cuidado humano tem início quando o enfermeiro se dispõe a cuidar, entra no espaço e
na vida de outras pessoas, atuando como facilitador, ensinando, sabendo ouvir e ver o
que é visível e o que é implícito em cada ser, singular e complexo, cuidando e buscando
o enfrentamento das situações vividas. Aproximar o enfermeiro da realidade do ser
cuidado: A teoria de Watson favorece a aproximação do enfermeiro com a realidade do
ser cuidado, no sentido de poder “transitar” pelo mundo do cuidar, possibilita aceitar o
sentir e o pensar do outro, a interação entre os seres envolvidos que se dá de maneira
efetiva e integral, permite conectar-se ao outro, captar e aprender as vivencias
particulares do outro, conhecer a essência do ser humano o que o torna capaz de
detectar, sentir e interagir. Favorecer o autoconhecimento e o autocontrole do ser
cuidado: O enfermeiro, ao exercer sua sensibilidade em contato com os outros, pode
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auxiliar na promoção de mudanças na saúde do ser cuidado conduzindo-o a uma
disposição para a auto-cura. Auxiliar o profissional a compreender seu entendimento
acerca do cuidado de Enfermagem: Sendo o cuidado aos seres humanos o que
impulsiona o fazer da enfermagem, os estudos encontrados demonstraram que a teoria
de Jean Watson auxilia o enfermeiro a pensar acerca de si enquanto ser cuidador, a
pensar sobre o outro e a refletir sobre a prática do cuidado que realiza e que presencia
no seu cotidiano. Fornecer instrumentos para o cuidado humano: O cuidado
transpessoal auxilia na criação de estratégias de cuidado, baseando-se no respeito aos
direitos do cliente, suas necessidades, desejos e expectativas, fazendo uso de
ferramentas que reafirmem a identidade do ser cuidado, minimizando a
despersonalização que muitas vezes ocorre no ambiente do cuidado.
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