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Será possível fazer humor sobre experiências tão sérias como 
o sofrimento, a doença e a morte? (…) não só é possível, 
como também se deve fazer humor sobre quase todas as 
coisas, incluindo, claro está, as experiências dolorosas da 
vida. Abordar a doença e o sofrimento com sentido de 
humor permite diferenciar o paciente, enquanto pessoa, da 
sua doença e da sua dor. O humor funciona como uma 
espécie de «airbaig» que se interpõe entre o sujeito e o seu 
problema, anula a equação «eu sou o meu problema» e coloca 
cada elemento no respectivo lugar. 

(Irigoyen, 2002, p. 11) 
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RESUMO 
 

Este trabalho assume como eixo central a integração do humor no agir profissional 

dos enfermeiros, de um serviço de cirurgia, e responde à questão: Será que o humor 

pode integrar o agir profissional dos enfermeiros, de um serviço de cirurgia, de 

Portugal? O humor é fenómeno pessoal, multidimensional, necessidade humana 

básica, forma de comunicação e acção de enfermagem. Norman Cousins e Vera 

Robinson foram os primeiros investigadores acerca da importância do humor nos 

cuidados de saúde.  

O desenho é o de um estudo investigação-acção emancipatória, de natureza indutiva, 

transformador e emancipador da prática dos enfermeiros e que, para tal, acolheu 

referenciais de Jürgen Habermas. O trabalho de campo, tendo como co- 

-investigadores todos os enfermeiros do serviço, transcorreu entre Setembro de 2005 

e Março de 2007 e desenvolveu-se em 3 fases distintas (diagnóstico, implementação, 

avaliação), numa espiral auto-reflexiva de planeamento, actuação, observação, 

reflexão e re-planeamento. 

Para recolha dos dados foi utilizada análise de documentos escritos, aplicação da 

Escala Muiltidimensional do Sentido de Humor a doentes (n=77) e enfermeiros 

(N=19) participantes no estudo, observação e entrevista. A análise dos dados foi 

efectuada através de análise estatística, análise de conteúdo e análise de discurso, esta 

última baseada nos fundamentos dos repertórios interpretativos de Burr. 

A observação, a escrita e a fala dos participantes permitiram compreender que a 

humorização, experienciada por doentes e enfermeiros, aconteceu como 

emancipação, transformação e virtude, determinada por condições, que influem no 

agir humoroso do enfermeiro na globalidade ou na estratégia a utilizar. 

O humor foi integrado no agir profissional dos enfermeiros do serviço ou seja, 

englobou diagnóstico, intenção, estratégia e resposta humana. Foram ainda 

concebidos, neste estudo, dois modelos: o modelo explicativo da integração do 

humor no agir profissional dos enfermeiros e o “modelo Sorriso”, este último como 

sugestão para a “boa prática” do humor, enquanto acção de enfermagem. 
 

Palavras-chave:  

Humor, cuidado de enfermagem, agir profissional, emancipação, enfermeiros, 

investigação-acção. 
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ABSTRACT 

 

The main aim of this study was the integration of humour as a nursing skill, in a 

Portuguese surgical service answering the question:  Is it possible to integrate 

humour as a professional nursing skill, in a Portuguese surgical service? 

Humour is considered a multidimensional phenomenon, of personal characteristics, 

basic human necessity, a way of communication and a part of nursing practice. 

Norman Cousins and Vera Robinson were the first investigators to defend the use of 

humour in health care. 

The design of this study is that an emancipatory action research of inductive nature, 

which transforms and emancipates nursing practice using Jurgen Habermas‟s 

references. 

The field work occurred between September 2005 and March 2007, and was 

developed through 3 distinctive phases (diagnosis, implementation and evaluation) 

into an auto-reflexive spiral of planning, acting, observation, reflection and 

rebalancing. 

Data for this study was based on: written document analysis, application of 

Multidimensional Sense of Humour Scale (MSHS) to patients (n=77), and nurses 

(N=19) participating in the study, also several observations and interviews were 

conducted. Data analysis was performed using statistical analysis, content analysis 

and speech analysis (based on Burr‟s interpretative repertoires). 

Observation, written descriptions and speech analysis of the participants permitted 

us to understand that humour experienced by patients and nursing staff has occurred 

as a emancipation, transformation and virtue, determined by conditions that have 

influence in the humorous way of acting of the nurse, globally, or in the strategy to 

be used. 

On behalf of this study, humour was integrated into the nursing practice, namelly 

involving diagnosis, intention, strategy and human response. Also two models were 

constructed in this study: one an explanatory model of humour integration into the 

professional nursing skills, the other an action model the “smile model”, which 

suggests a “good-use” of humour in nursing practice. 

 

Keywords: 

Humour, nursing care, professional nursing skills, emancipation, nurses,  

action-research. 



 xiii 

ÍNDICE 

              p. 

 

INTRODUÇÃO …………………………………………………………….... 1 

PARTE I 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA ………………………...……………… 9 

1. HUMOR: UMA NECESSIDADE HUMANA BÁSICA .............................. 10 

    1.1. INDO À DESCOBERTA DO CONCEITO DE HUMOR .................... 10 

    1.2. TIPOS E FUNÇÕES DO HUMOR ....................................................... 17 

    1.3. OLHANDO O HUMOR NA SAÚDE ................................................... 23 

2. HUMOR: UMA ACÇÃO DE ENFERMAGEM .......................................... 35 

PARTE II 

PERCURSO METODOLÓGICO ..................................................................... 49 

1. DA JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO ÀS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 51 

2. PRESSUSPOSTOS TEÓRICO-PARADIGMÁTICOS ................................. 53 

    2.1. DESCOBRINDO A RELEVÂNCIA DE JÜRGEN HABERMAS,  

          PARA A INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO EMANCIPATÓRIA EM  

          ENFERMAGEM ..................................................................................... 53 

2.2. ENQUADRANDO O ESTUDO: PRESSUPOSTOS ORIENTADORES. 58 

 3. O CONTEXTO ............................................................................................. 65 

    3.1. A UNIDADE DE INTERNAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DOS  

           CUIDADOS ............................................................................................ 65 

    3.2. A EQUIPA DE ENFERMAGEM ........................................................... 69 

    3.3. OS DOENTES ........................................................................................ 71 

4. A RECOLHA DOS DADOS ......................................................................... 73 

5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO ................... 96 

PARTE III 

OS DADOS ………………………..................................................................... 99 

1. OLHANDO E SENTINDO OS DADOS ........................................................ 101 

    1.1. FASE I: OS REGISTOS … AS NARRATIVAS… A OBSERVAÇÃO … 107 

    1.2. FASE II: A IMPLEMENTAÇÃO DO HUMOR E INÍCIO DA  
           AVALIAÇÃO DA MUDANÇA .............................................................. 127 

          1.2.1. O primeiro ciclo: os dois meses iniciais: Junho e Julho  ............... 127 

          1.2.2. O segundo ciclo de investigação: Agosto e Setembro ................... 131 

          1.2.3. O terceiro e último ciclo de investigação: Outubro e Novembro.. 135 



 xiv 

 

              p. 

 

    1.3. FASE III: A ESTABILIDADE NO TEMPO, O IMPACTO E AS  

          EVIDÊNCIAS DE MUDANÇA ............................................................. 143 

          1.3.1. Dando voz a doentes e enfermeiros ............................................ 145 

    1.4. MODELO EXPLICATIVO DA INTEGRAÇÃO DO HUMOR NO 

           AGIR PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS .................................... 192 

CONCLUSÕES, SUGESTÕES E DESAFIOS ................................................... 196 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 205 

PARTE IV 

ANEXOS ........................................................................................................... 231 

 

Anexo I – Escala Multidimensional do Sentido de Humor    

Anexo II – Recolha de dados feita aos doentes 

Anexo III – Contrato elaborado entre a investigadora e os enfermeiros 

Anexo IV – Formulários de consentimento da participação no estudo 

Anexo V – Caricaturas dos enfermeiros e de outros profissionais do serviço 

Anexo VI – Anúncio humoroso construído por elementos da equipa 

Anexo VII – Momento de humor proporcionado por um dos enfermeiros 

participantes no estudo 

Anexo VIII – Momentos de humor vividos no terceiro ciclo de investigação 

Anexo IX – Exemplo de entrevista 

Anexo X – Exemplo da totalidade de um repertório interpretativo 

Anexo XI – Folheto elaborado pelos enfermeiros do serviço 

Anexo XII – Nomes humorosos das enfermarias 

Anexo XIII – Poster com caricatura da equipa de investigadores 

Anexo XIV – Smiles autocolantes com mensagens positivas 

Anexo XV – Desenhos humorísticos utilizados nos registos de enfermagem 

 

 

 



 xv 

ÍNDICE DE FIGURAS, QUADROS E TABELAS 

 

FIGURAS 

              p. 

 

Figura 1 – Papel do humor na saúde das pessoas: síntese da revisão da literatura. 34 

Figura 2 – Humor como acção de enfermagem: mapeamento conceptual…………. 47 

Figura 3 – Memorando............................................................................................. 86 

Figura 4 – Humor na Interacção: O Observado...................................................... 123 

Figura 5 – Humorização experienciada por doentes e enfermeiros:  

         repertórios interpretativos ..................................................................... 145 

Figura 6 – Modelo explicativo da integração do humor no agir profissional  

  dos enfermeiros.............................................................................................. 195 

 

QUADROS 
 

Quadro 1 – Movimento Assistencial: dados de 2003 a 2006.................................. 66 

Quadro 2 – Distribuição do número de enfermeiros e AAM por turno............... 66 

Quadro 3 – Triangulação de tempo........................................................................ 93 

Quadro 4 – Significados resultantes das narrativas e alusivos ao cuidar com 

       humor e ao modo como o humor pode ser conseguido ..................... 113 

Quadro 5 – Significados resultantes das narrativas em resposta ao que é o  

       humor e papel por este desempenhado .............................................. 114 

Quadro 6 – Exemplo de extracto de diário de campo e respectivos memo e nota. 122 

Quadro 7 – Taxa de utilização dos enfermeiros (1º ciclo)………………………… 128 

Quadro 8 – Número de doentes que aceitaram participar no estudo (1º ciclo) … 128 

Quadro 9 – Registo em Plano de Cuidados relativos ao humor ............................ 130 

Quadro 10 –Taxa de utilização dos enfermeiros (2º ciclo)……………………….. 131 

Quadro 11 – Número de doentes que aceitaram participar no estudo (2º ciclo) …  131 

Quadro 12 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor para  

    manter o conforto e aliviar a dor ....................................................... 132 

Quadro 13 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor para  

    confortar ............................................................................................. 133 

Quadro 14 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor para  

    aliviar a dor ........................................................................................ 135 

Quadro 15 – Taxa de utilização dos enfermeiros (3º ciclo)………………………. 135 

Quadro 16 – Número de doentes que aceitaram participar no estudo (3º ciclo)… 135 



 xvi 

              p. 

 
Quadro 17 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor em  

    doentes não participantes no estudo ........................................................ 136 

Quadro 18 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor para  

    alívio da dor ......................................................................................... 137 

Quadro 19 – Importância dada ao humor no alívio da dor e na ajuda para  

    lidar com a situação vivida ................................................................. 138 

Quadro 20 – Acções de Enfermagem planeadas e dirigidas para o alívio da dor … 138 

Quadro 21 – Síntese de dados relativos ao número de registos nos  

    três ciclos de investigação ................................................................... 139 

Quadro 22 – Síntese de dados (em “notas de evolução” e plano de  

    cuidados) relativos à Implementação do Humor como Acção de  

    Enfermagem: Diagnóstico, Intenção, Estratégia e Resposta humana 141 

Quadro 23 – Resultado do doseamento de imunoglobulinas no sangue.......................... 143 

Quadro 24 – Síntese de dados (resultantes de “notas de evolução”, plano 

   de cuidados e entrevistas) relativos à Implementação do Humor  

  como Acção de Enfermagem: Diagnóstico, Intenção, Estratégia 

   e Resposta humana ……………………………………………………… 177 
 

TABELAS 

 

Tabela 1 – Condição para a Humorização experienciada por doentes e enfermeiros 147 

Tabela 2 –  Condição para a Humorização experienciada por doentes e  

         enfermeiros (continuação) .......................................................................... 148 

Tabela 3 –  Condição para a Humorização experienciada por doentes e  

        enfermeiros (continuação) .......................................................................... 149 

Tabela 4 –  Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como  

        Emancipação ................................................................................................ 149 

Tabela 5 –  Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como  

         Emancipação (continuação) ....................................................................... 150 

Tabela 6 –  Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como  

        Emancipação (continuação) ...................................................................... 151 

Tabela 7 –  Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Transformação… 151 

Tabela 8 –  Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como  

        Transformação (continuação) ...................................................................... 152 

Tabela 9 –  Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como  

        Transformação (continuação) ...................................................................... 153 

Tabela 10 –  Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Virtude.. 154 

Tabela 11 – Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como  

         Virtude (continuação) ............................................................................... 155 

Tabela 12 – Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como  

         Virtude (continuação) ....................................................................... 156 



 1 

INTRODUÇÃO 

 

Eleger o humor, no cuidado de enfermagem, como objecto de estudo de uma 

investigação, que visa a obtenção do grau de doutor em enfermagem, apresenta o risco 

de ser uma temática que pode ser considerada, pela academia, como algo passível de 

ser pouco rigoroso mas, também, o risco de, aliado à seriedade que um trabalho deste 

género exige, por um lado não conseguir evidenciar toda a complexidade que envolve 

o humor, sobretudo neste contexto concreto, e por outro gorar as expectativas de 

quem o vai ler, pensando que de um texto humorístico se trata. A estes, se pede 

humildemente desculpa mas trata-se, aqui, de levar o humor a sério. 

A realização desta investigação foi um enorme desafio e uma possibilidade de manter 

a saúde. Desafio, porque permitiu construir, em conjunto com uma equipa de 

enfermeiros, um projecto que se perpetuará na sua prática profissional, esperamos, 

mas sobretudo na vida de quem o viveu (doentes, co-investigadores e investigadora). 

Possibilidade de manter a saúde, porque foi a redacção do relatório que, em muitos 

momentos da vida actual, foi o bálsamo que permitiu continuar a existir com 

esperança e acreditando que o dia vindouro é um dia de felicidade. 

Saúde, não do ponto de vista da ausência de doença mas de um olhar de equilíbrio 

face a si próprio e ao mundo que o rodeia é, de facto, algo que tem implicações na 

vida diária. Efectivamente a noção individual de saúde denota um posicionamento 

face à vida e, por isso, influencia a prática das pessoas, no exercício da sua profissão, 

qualquer que ela seja. 

Nos profissionais de saúde esta é mais evidente já que, estes, têm que “colocar entre 

parêntesis” a sua concepção de saúde e compreender a do Outro, para poder cuidar as 

pessoas de um modo que as faça encontrar sentido na sua existência. 

Actualmente, e no contexto dos cuidados de saúde, parece existir um conflito entre 

as práticas profissionais que os cidadãos desejam e as reformas que no sistema de 

saúde têm lugar, em todo o mundo. Na realidade, numa lógica economicista, é 

pedido ao profissional que actue, muitas vezes com parcos recursos humanos e 
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materiais, com um elevado nível de eficácia e eficiência. Mas… eficácia e eficiência 

para quem? Quando? A que preço? 

Na verdade a saúde tem um custo. Mas, hipotecar a qualidade dos cuidados prestados 

às pessoas e evitar satisfazer as suas necessidades por receio de custos elevados pode 

ter (e parece que tem) um valor mais elevado, dada utilização indevida e a 

desadequação dos recursos, face às reais necessidades das pessoas. 

Pode dizer-se hoje, e olhando a concepção de saúde e a sua influência na prática de 

enfermagem, que “o gesto e a palavra continuam a ser o motor dos cuidados, ou seja 

daquilo que mobiliza a vida e lhe permite afirmar-se. O gesto que descobre, que 

impulsiona, que pressente o ritmo, que apazigua, que movimenta… e a palavra que 

apela para EXISTIR” (Collière, 2003, p.2). De facto é através das representações e (re) 

interpretações que os enfermeiros e doentes fazem dos cuidados, que é possível 

encontrar o sentido para aqueles cuidados que estimulam a vida. 

Nesta óptica, a prática de enfermagem desenvolve-se num sistema de troca de 

serviços, de reciprocidade, onde solidariedade e a entreajuda são dominantes. Aqui, 

tanto a pessoa cuidada como o profissional de saúde/enfermeiro são actores sociais, e 

ambos assumem que aprendem uns com os outros, crescendo e desenvolvendo-se. 

Neste tipo de relação de parceria não há sentimentos de diminuição, nem de 

superioridade (Collière, 2003). 

De acordo com Abreu (2003) colocam-se três importantes desafios ao actual 

profissional de saúde. O de compreender as relações que as representações e as 

práticas mantêm com a cultura, o de tentar identificar que forças ou mecanismos são 

utilizados no âmbito dessas experiências culturais e um outro ainda, que ambos são 

essenciais para práticas de qualidade, também elas um importante desafio para as 

organizações e sociedade. 

Efectivamente, as práticas de cuidados adquirem significado nas organizações sendo, 

no entanto, necessário repensá-las face às enormes transformações nos padrões de 

saúde-doença e às constantes mudanças políticas e sociais que se operam ou, até, 

tentam implementar. 
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Na realidade, o conhecimento é sustentado pelo processo social (Burr, 1995); o 

conhecimento que se tem do mundo e das pessoas varia no tempo e com a cultura e, 

num quadro de construcionismo social, é esta última que permite compreender a 

adequação do discurso enquanto componente do conjunto das interacções (Nogueira, 

2001a). 

O discurso, que enforma as práticas de cuidados de enfermagem, assenta numa lógica 

da prática centrada na pessoa, indissociada do seu universo, mas a linguagem 

transmitida pelas práticas nem sempre o indicia, denotando algumas vezes uma certa 

aridez relacionada com a centralidade na tarefa a cumprir. Ora, uma prática onde se 

separe o cuidar do tratar, a teoria da prática e onde o cartesianismo seja dominante, é 

desprovida de sentido. É, pois, emergente que os profissionais se centrem naquilo 

que são “as pequenas coisas” dos cuidados de enfermagem e que são, afinal, aquelas 

que revelam a preocupação do enfermeiro com a existência daquela pessoa, que 

fazem a diferença entre sentir-se respeitado e sentir-se dominado e que “são um 

contributo essencial para a saúde das pessoas” (Hesbeen, 2000, p. 47). 

Mas, para fazerem, verdadeiramente, a diferença nos cuidados de saúde e não 

permanecerem submissos aos médicos, por via de uma prática altamente tecnicista, 

os enfermeiros terão que mostrar as decisões que tomam e a sua contribuição para 

tornar visível o invisível e fazer como diz Dubet (2002) o contraponto securizante de 

uma vida pessoal difícil pois as dimensões antropológicas e cruéis que fazem a 

dificuldade desta profissão são também a sua paixão. 

Numa sociedade narcisista onde reina a angústia da idade e das rugas, as obsessões 

com a saúde, o aspecto estético e com a manutenção do corpo em estado de “plena” 

beleza (Lipovetsky, 1989), é necessário trazer o belo para a alma; “colorir o espírito”. 

Aqui o enfermeiro tem uma intervenção primordial já que, com a sua acção, ele pode 

conseguir “dar vida aos dias” das pessoas que consigo cruzam os caminhos da 

profissão. 

Neste campo o humor desempenha um papel relevante. Desde há muito que o 

humor tem vindo a ser reconhecido como um importante mecanismo para ajudar as 
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pessoas a lidar com situações difíceis desempenhando, por isso, um papel bastante 

importante na sua vida, ajudando-as a viver melhor e a lidar com as adversidades do 

dia-a-dia (Robinson, 1991; Holden, 1993; Moody, 1996). É um construto que surge 

intimamente ligado ao bem-estar, sendo considerado um fenómeno complexo de 

natureza claramente individual, que tem sido estudado do ponto de vista psicológico, 

fisiológico e antropológico, apesar de não existir um conceito unanimemente aceite 

(Astedt-Kurki & Liukkonen, 1994; Houston, Mackee, Carrol & Marsh, 1998; 

Yarcheski, Mahon & Yarcheski, 2002). 

Essa dificuldade poderá assentar na sua natureza multidimensional e individual. 

Robinson (1991) assinala a diversidade e importância dos diferentes tipos de humor, 

considerando que estes variam tremendamente. Na realidade, aquilo que é hilariante 

para umas pessoas, poderá ser completamente sem graça e incompreensível para 

outras, pelo que se torna importante diferenciar a resposta cognitiva (entender uma 

piada) da afectiva (riso; bem-estar), bem como reconhecer e compreender os 

diferentes tipos de humor, dada a sua influência na interacção pessoal (José, 2002). O 

humor é uma linguagem através da qual se podem dizer outras coisas, para além 

daquilo que parece quer exprimir-se. Ele brinca com as palavras, ao possibilitar a 

transmissão de mensagens que são mais facilmente compreendidas do que através dos 

códigos habitualmente usados (Roux & Laharie, 1998). 

O humor é um dos maiores e mais prematuros recursos humanos naturais (Montagu, 

1983) e, ter e ser com sentido de humor, pode espelhar uma atitude mental que 

predispõe a viver uma longa vida (Moody, 1996), já que o sentido de humor aumenta 

a nossa perspectiva em relação ao que nos rodeia, e a nós próprios (Montagu, 1983; 

Thorson & Powell, 1993b). Entendendo humor como uma disposição de ânimo 

manifestada exteriormente e uma atitude que consiste em apresentar a realidade sob 

um aspecto geralmente cómico, considera-se que ele é uma parte importante da vida 

de todos os dias e uma necessidade humana básica. Assim sendo é, também, uma 

componente do cuidado e tratamento de doentes, no actual sistema de saúde. Tem 

sido no sentido de promover uma melhor qualidade de vida às pessoas, que vários 

autores se têm dedicado ao estudo do humor, contudo, a preocupação dos 
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enfermeiros com o poder terapêutico deste, e com a sua capacidade promotora de 

bem-estar, é relativamente recente. 

Ao longo do exercício profissional teve-se a percepção de que, por vezes, é difícil 

reconhecer a diferença entre rir-se de uma pessoa ou rir-se com ela e, ainda, que a 

utilização deliberada do humor, pelos enfermeiros, durante a prestação de cuidados 

de enfermagem, raramente se verifica, acontecendo sim uma utilização espontânea e 

inaparente no decorrer das interacções surgindo, algumas vezes, o sarcasmo e a 

ironia. Entende-se que, neste caso, se ri das pessoas existindo incongruência entre o 

que se diz, pensa e sente. Esta situação parece agravar-se quando se está frente a 

estereótipos, especialmente junto de pessoas idosas. 

O humor é, contudo, uma necessidade basilar no desenvolvimento e crescimento 

individual, como a necessidade de amor, segurança ou confiança e que, por isso, os 

enfermeiros devem ser capazes de contribuir para satisfazer. 

Actualmente, já não se questiona que o humor é um factor essencial na comunicação 

e na promoção do bem-estar das pessoas. Parece também ser incontestável que a 

utilização do humor é imprescindível em enfermagem. Isto conduz a que os 

enfermeiros tenham que ser capazes de se adaptar e evoluir permanentemente, no 

sentido de melhor cuidar com as pessoas. 

Apesar do uso do humor, como acção de enfermagem, ter começado na última 

década do passado século, e dos enfermeiros o identificarem como uma componente 

da sua relação com as pessoas com quem cuidam, em Portugal ele continua a ser sub-

utilizado, sub-valorizado e até olhado com certa desconfiança, numa cultura 

profissional onde idoneidade tem vindo, não raras vezes, aliada a alguma sisudez, 

como se houvesse e como refere Lipovetsky (1989), que manter a expressão corporal 

disciplinada evitando, por isso, o humor e o riso e as exuberâncias a eles associadas. 

A utilização do humor, como acção planeada e intencional, pode não ser fácil, se 

atendermos ao carácter pessoal do humor. Mas, e ao falar de acções de profissionais de 

saúde, nomeadamente enfermeiros, qual é delas que se realiza, com uma pessoa, e que 
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não tem de ser pessoalizada? Tem, ou não, que se conhecer o Outro, sempre, para com 

ele prestar um qualquer cuidado? 

Passou-se de um tempo onde não se investigava acerca do humor, a um em que o seu 

uso era sancionado pelo sistema, depois a um outro onde era usado na informalidade 

das relações pessoais para, hoje, ser objecto de estudo nas mais diversas áreas, por ser 

reconhecido o seu poder de ajuda às pessoas. 

Na realidade e reportando-nos aos cuidados de saúde, não parece ter sido dada 

importância à utilização do humor até que Norman Cousins, em 1979, popularizou a 

importância do humor e do riso no seu livro Anatomy of an illness. Também o livro 

de Vera Robinson, Humor and the health professions, cuja primeira edição é de 

1977, parece ter impulsionado e despertado os profissionais de saúde, para a 

utilização do humor como estratégia de ajuda e bem-estar. 

A importância do humor, nos cuidados de saúde, tem vindo a edificar-se ao longo 

dos anos mas, fica a “sensação” de que, só na última década, se passou a dar mais 

ênfase à sua utilidade neste contexto. 

Em estudos efectuados acerca da utilização do humor, nos cuidados de enfermagem, 

ele é julgado apropriado, desejável e uma acção de enfermagem ao dispor 

permanente dos enfermeiros. Para implementar o seu uso deve o enfermeiro, 

compreender que papel o humor desempenha na sua vida e desenvolvê-lo, primeiro, 

em si próprio. 

A utilização do humor é vantajosa, nomeadamente na promoção dos 

relacionamentos, no aumento da auto-estima e no alívio da ansiedade e tensão 

(Sheldon, 1996; Beck, 1997; Buffum & Brod, 1998; Bauer & Geront, 1999; Moran & 

Massan, 1999; Savage & Canody, 1999; Astedt-Kurki & Isola, 2001; Johnson, 2002). 

Efectivamente, o humor ajuda as pessoas a lidar com desilusões, perdas, desgostos e 

sentimentos de culpa, fortalecendo a auto-estima (Astedt- Kurki & Liukkonen, 1994) 

e, quando usado de forma habilidosa, cria uma atmosfera de relaxamento, encoraja a 

comunicação nas áreas sensíveis, ajuda a ganhar um conhecimento, a um “dar-se 

conta” dos conflitos e a ultrapassar estilos sociais rígidos e formais (Snyder, 1985). 
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É na perspectiva de ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho e um sentido para a 

vida, que os enfermeiros devem colocar em prática uma abordagem holística do 

cuidado de enfermagem, onde estas pessoas são incentivadas a utilizar os seus 

recursos e a fazer as suas próprias escolhas, mantendo a fé nas suas capacidades 

(Swanson, 1991). 

Os enfermeiros permitem, assim, uma prática transpessoal e uma arte alargada do 

cuidar actual, onde se inclui o humor (Watson, 1999). 

O humor surge, efectivamente, como um factor de grande importância quer em 

relação ao bem-estar das pessoas, quer em relação ao cuidado de enfermagem quer, 

ainda, relativamente à interacção do enfermeiro com a pessoa com quem cuida. 

Permite, também e neste contexto, uma maior motivação e satisfação pessoal e 

profissional. 

Vivemos numa sociedade em constante transformação e de grande complexidade que 

influencia a vida das pessoas, no sentido em que a torna complexa e transforma. 

Torna-se, pois, necessário que os enfermeiros tenham capacidade de evoluir e 

acompanhar todo este ritmo, complexo e de mudança, com o intuito de satisfazer as 

necessidades das pessoas. Parece, desta forma, óbvia a necessidade dos enfermeiros se 

abrirem a novas dimensões do cuidado de enfermagem, ainda pouco exploradas. O 

humor é uma dessas dimensões que, pela sua relevância, não pode ser esquecida. 

O desenvolver deste estudo tem como desiderato integrar o humor no agir 

profissional dos enfermeiros de um serviço de cirurgia. Este é um desígnio 

transformador que, de acordo com Habermas (1997), e tendo por base a teoria crítica, 

poderá emancipar os enfermeiros de hábitos, costumes e constrangimentos 

associados à sua prática, através de um processo de auto-formação. 

O conceito de acção comunicativa de Habermas (2003a; 2003b), que privilegia a 

discussão e reflexão que é feita, quando se interrompe o que estamos a fazer para 

explorar a sua natureza, dinâmica e mérito, oferece recursos humanos joviais e 

sensatos, orientados para a mútua compreensão e parece estar aliado às práticas de 

reflexão e discussão características da investigação-acção (Kemmis, 2001). 
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Deste modo, a metodologia de investigação-acção emancipatória foi a eleita para este 

estudo onde, Será que o humor pode integrar o agir profissional dos enfermeiros, de 

um serviço de cirurgia, de Portugal? foi a questão central que norteou a pesquisa. 

Para ajudar na sua explicitação, outras interrogações se colocaram: Qual o conceito 

de humor usado pelos enfermeiros? Que papel consideram, os enfermeiros, 

desempenhar o humor na prática de cuidados de enfermagem? Que intenção norteia 

a acção humorosa do enfermeiro? Que estratégias usa o enfermeiro para implementar 

o humor enquanto acção de enfermagem? Que respostas humanas do doente advêm 

da acção humorosa do enfermeiro? Estas permitiram compreender a relevância do 

humor para o cuidado de enfermagem, as intenções e estratégias utilizadas enquanto 

acção de enfermagem e a mudança com ele operada. 

Esta tese apresenta-se em partes e capítulos. Na primeira parte é discutido o papel do 

humor na saúde e o humor como acção de enfermagem. Na segunda parte focam-se 

os aspectos metodológicos e na terceira apresentam-se, analisam-se e discutem-se os 

dados segundo vários autores (e.g. Baquero, Cutcliffe & McKenna, Hesbeen, Paterson 

& Zderad, Robinson, Watson, Wooten), expõe-se o modelo explicativo da integração 

do humor no agir profissional dos enfermeiros e o modelo Sorriso, este como 

sugestão para a boa prática do humor enquanto acção de enfermagem. Por último, 

apresentam-se as conclusões, sugestões e desafios, ao que se segue a bibliografia, na 

qual se adoptaram as normas da American Psychological Association (APA). 

Importa realçar que, no âmbito desta tese, não se elegeu uma filosofia ou teoria 

únicas. Optou-se, sim, por utilizar diferentes perspectivas, assumindo que isso resulta 

numa vantagem para o estudo da complexidade do humor e do cuidado de 

enfermagem. Interessa dizer, também, que se usa indiferentemente, dependendo 

apenas do contexto, a palavra enfermeira(s) ou enfermeiro(s) e doente ou pessoa com 

quem o enfermeiro cuida. 
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1. HUMOR: UMA NECESSIDADE HUMANA BÁSICA 

… we have survived because the human being has 
a built in mechanisms for homeostasis, for 
equilibrium, for balance. One of these mechanisms 
we have identified is humor and its companion 
response – laughter. 

    (Robinson, 1991, p. xviii) 

 

1.1. INDO À DESCOBERTA DO CONCEITO DE HUMOR 

 

«O que é o humor?» parece ser uma questão considerada e discutida desde há vários 

séculos. De facto, a preocupação da espécie humana em traduzir o significado de 

humor remonta aos primeiros filósofos gregos que elaboraram tratados acerca do 

mesmo. 

Desde que o homem se expressa através da escrita que filósofos, psicólogos, 

antropólogos, sociólogos, escritores, entre muitos outros, se debatem para tentar 

definir e categorizar o humor, descrever a sua natureza, causas, efeitos, propósitos e 

utilidade. No entanto, a definição de humor ainda não é consensual e os 

investigadores e teóricos continuam a enfatizar a dificuldade em defini-lo, e alguns a 

negligenciar os resultados de investigações empíricas e a evidenciar falta de uma 

teoria compreensiva acerca do riso e do humor (Goldstein, 1987). 

O humor desempenha um papel único na vida humana, ocupando um lugar 

privilegiado nas interacções humanas e possibilitando um verdadeiro encontro com o 

Outro, na medida em que é um componente básico da vida social e confere sentido à 

comunicação de sentimentos e opiniões (José, 2006). 

Encontrar uma definição universal para o humor é tão difícil quanto encontrar uma 

linguagem ou teoria universal. Muitos autores erradicam o problema optando por, 

simplesmente, não procurar a sua definição. Humor é um conceito esquivo para o 

qual não é possível encontrar uma definição precisa (Robinson, 1991). 

Parece que a dificuldade em definir humor reside na constante procura de uma única 

e exclusiva resposta quando, na realidade, existem inúmeras respostas para a 

natureza e propósito do humor, tal como acontece a tantos outros conceitos 
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relacionados com o comportamento humano. Um dos grandes dilemas na área do 

humor que, obviamente, contribui para esta dificuldade em definir o conceito, é o 

facto do humor não ser uma linguagem universalmente aceite pelos teóricos 

(Robinson, 1991). 

Também se admite que a qualidade subjectiva do humor possa ser um paradoxo 

determinante para a dificuldade da sua definição. Ele é individual, o que tem graça 

para uma pessoa pode não ter graça para outra, e é também situacional, no sentido 

em que flui através da interacção com uma situação particular. Ou seja, para saber 

apreciar o humor é necessário o conhecimento da situação e do contexto que o 

provocou, pelo que as pessoas envolvidas reagem de forma hilariante, enquanto os 

que desconhecem a situação ficam a pensar “o que terá tanta piada?” (Robinson, 

1991; Sruthers, 1999). 

Existem muitas definições de humor. Na definição arcaica, a palavra humor (umor) 

significa humidade ou vapor. Na Grécia antiga, a cidade de Atenas abrigava no 

templo de Eusclépio um centro onde se misturava e ensinava arte, filosofia e 

medicina através do recurso a comédias. No Livro de Jó, na Bíblia Sagrada (1969), 

existe uma referência premonitória ao conceito de humor onde se pode ler “…o 

ânimo alegre faz a idade florida; o espírito triste seca os olhos” (p.665). No século 

XVI, os médicos começaram a “prescrever” o riso como método para aliviar o 

sofrimento pois, tal como defendiam os sábios da época, a alegria dilatava e aquecia o 

organismo, enquanto a tristeza contraía e arrefecia o corpo (Marujo & Neto, 2006). 

Para Costa e Sampaio e Melo (1998), humor significa disposição de ânimo, 

temperamento, índole, veia cómica, sendo esta definição adquirida a partir da crença 

medieval de que a predominância de qualquer um dos quatro fluidos corporais 

determinava o temperamento da pessoa. A partir deste significado medieval, a 

palavra humor evoluiu para um termo específico que se refere à qualidade que 

produz nos indivíduos, a diversão, riso, ridículo, perspicácia e graça (Simon, 1988). 

No passado, alguns teóricos definiram humor a partir das suas próprias perspectivas, 

como menciona Robinson (1991): Crothers, chamou ao humor uma franca satisfação 

no imperfeito e Leacock, definiu-o como uma visão amável das contradições da vida, 
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semelhante a uma contemplação artística. Ideias reforçadas por Esar (1983), quando 

afirma que o humor é uma ciência distinta, ao baptizá-la de “Humorologia”. 

Actualmente, o conceito de humor tem provocado um considerável debate na 

investigação psicossocial e no público em geral. Numa tentativa de clarificar o 

conceito, Baquero (2005) sugere autores que ajudam à sua compreensão, Coderch 

que o identifica como um estado emocional que talvez possa ser descrito como um 

sentimento intrínseco à pessoa, Alós que o menciona como um estado de ânimo, 

mais ou menos persistente e estável, que envolve, equilibradamente, sentimentos, 

emoções e estados corporais, provenientes do contacto do indivíduo com os outros, 

para relativizar todo um conjunto de experiências afectivas e Freedman que 

considera o humor como uma expressão de sentimentos, que produz bem-estar numa 

pessoa, sem causar efeitos desagradáveis nas restantes, e que permite suportar e 

aceitar sentimentos que, de outro modo, seriam intoleráveis. 

De facto, é no humano que se centra o humor, a comicidade, ou seja aquilo que tem 

graça, já que esta surge porque, em algo com que nos confrontamos, existe uma 

atitude, uma expressão ou uma interferência humana; o homem pode ser definido 

como um animal que sabe e que faz rir “porque, quando algum outro animal, ou 

objecto inanimado, consegue o mesmo efeito, é por meio de uma semelhança com o 

homem, pela marca que o homem nele imprime ou pelo uso que dele o homem faz” 

(Bergson, 1899/1991, pp. 14-15). O cómico evoluiu ao longo dos tempos deixando de 

se conseguir à custa do Outro, como nos séculos passados, para, actualmente, ser o Eu 

o alvo privilegiado do humor, numa busca de calor convivial e de interacção pessoal, 

de uma felicidade e boa-disposição, exigidas pela sociedade pós-moderna e pela 

própria era do consumo (Lipovetsky, 1989). 

Na realidade, passa-se para uma atitude de simpatia e cumplicidade em que se ri com 

a pessoa e não dela. Assim, o humor por um lado evita que a pessoa se envaideça 

(Comte-Sponville, 1995) e se leve tanto a sério, e por outro permite que a pessoa 

revele uma atitude desenvolta, desprendida e emancipada e que se liberte e fuja ao 

que é convencional (Lipovetsky, 1989). Este não se levar a sério é, ainda para este 

autor (1989), uma democratização do indivíduo, nivelando, fomentando a 

espontaneidade, a comunicação e a tolerância; o humor passa, assim, a ser uma 

qualidade apreciada e exigida no Outro. 
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O código privilegiado de comunicação com o Outro passa a ser o humor, por 

contraponto à relação do indivíduo consigo mesmo que se faz pelo trabalho. Mas 

surge um híbrido ou seja, algo que é simultaneamente relação com o Outro e consigo 

próprio 

O riso terapêutico. Método suave, profundo, de redescobrir uma energia vital 

decuplicada. Por meio de técnicas de respiração e de solicitação sensorial, abordamos 

o nosso corpo e a nossa mente, numa óptica nova feita de abertura e disponibilidade. 

Este “riso vindo das Índias” reintroduz na nossa vida um fôlego antigo e esquecido 

(Lipovetsky, 1989, p. 150). 

Efectivamente, quando se fala de humor, na maior parte das vezes, pensa-se em boa-

disposição, estado de espírito, alegria e riso. De facto, utiliza-se constantemente a 

palavra riso para substituir humor (Rickman & Waybright, 2006). De igual modo, a 

maioria das definições de humor estão descritas com relação ao riso, sendo este 

considerado um indicador de humor. Existe um dilema no uso da terminologia, 

relacionada com a definição e a teoria do humor, já que existem teorias que 

descrevem a natureza do humor, outras que descrevem a natureza do riso. Parece, 

pois, existir alguma confusão entre estes dois conceitos (Robinson, 1991). 

O humor representa a capacidade de uma pessoa considerar as coisas divertidas. É 

neste sentido que Snyder (1985) refere que o humor se relaciona com o modo de ser, 

o estado de espírito, ou com uma qualidade da pessoa que leva à produção de riso e 

prazer. Os termos “humor” e “riso”, como anteriormente referido, são 

frequentemente usados de modo alternado e com o mesmo significado, embora 

ambos difíceis de definir. O humor é algo que existe na mente de um indivíduo (por 

esse facto, coisas diferentes são consideradas como humorosas por indivíduos 

diferentes) e o riso é o resultado duma reacção fisiológica, a algo que a pessoa 

considera engraçado (embora possa acontecer associado a ansiedade, cócegas, 

patologias do foro psiquiátrico, entre outras). 

O humor é, pois, uma experiência cognitiva, enquanto o riso é uma experiência física 

e fisiológica. Assim, o humor constitui um estímulo que produz uma resposta 

fisiológica que pode ser o riso. O riso constitui um fenómeno biológico, o que quer 

dizer que o ser humano tem tanta habilidade para rir quanto para chorar e, ambos os 

comportamentos, traduzem respostas naturais do corpo ao stresse e conseguem 

reflectir um relaxamento físico e emocional (José, 2002). 
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Para existir uma conexão entre humor e riso, deve ocorrer um processo temporário 

de percepção da “veia cómica” e uma intuição de diversão, prazer, alegria, 

contentamento, surpresa e ridículo. Sem a presença deste tipo de sentimentos não 

ocorre riso (Robinson, 1991). Para José (2002) “sem a emoção que nos leva ao 

divertimento e à alegria não há riso construtivo” (p.17). Tecnicamente, uma anedota 

é apenas uma parte do humor, mesmo quando não lhe achamos piada. 

Rir é uma expressão humana inata. Sorrir é a primeira linguagem da criança, sendo a 

partilha do sorriso o primeiro passo para a interacção e para a comunicação com o 

outro. Todas as crianças, em todas as culturas riem (Holden, 1993). O primeiro 

sorriso ocorre entre a quarta e a sexta semanas de vida, quando os bebés apresentam 

uma ligação estreita entre os sistemas de percepção e acção organizada, parecendo 

predispostos a responder selectivamente a estímulos sociais (Rochat, 2001). Até os 

animais manifestam sinais de divertimento e humor durante o seu desenvolvimento 

(Wooten, 2002). 

O riso visa erradicar um elevado nível de tensão, através de um mecanismo 

fisiológico e cortical. Funciona, quando em grupo, como um barómetro de alegria e 

está envolto numa multiplicidade de funções socializadoras de carácter apaziguador, 

homeostasia e identidade grupal (José, 2002). 

Existem muitas respostas humanas, para além do riso, que podem indicar 

divertimento ou alegria, tais como sorrir, piscar de olhos, mudar a expressão facial, 

dar risadas ou gargalhadas (Robinson, 1991), entre outras. Esta multiplicidade de 

respostas humanas, e que podem ser entendidas como humor, contribui para 

aumentar a complexidade do estudo deste enquanto fenómeno (José, 2002). 

Relativamente ao propósito do humor, Freud (1905/2000) descreveu-o como prazer 

na dor. Já Morreall (1983), na sua teoria sobre o riso, diz que este resulta de uma 

agradável mudança psicológica e Fry (1977), refere que alegria é uma comum e 

difundida experiência emocional. Este último autor, na sua investigação sobre 

“fisiologia do humor” afirma que neste sistema existem três elementos fundamentais: 

o estímulo humoroso (humor, comédia, …), a resposta emocional (alegria), e o 

comportamento que a acompanha (riso, sorriso, gargalhada …). 
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Geralmente, as pessoas têm tendência para associar o “brincar” ao humor, mas estes 

são dois conceitos ligeiramente diferentes. Ambos estão relacionados com o 

sentimento de fantasia e liberdade, no sentido em que, quando utilizados, produzem 

uma sensação de liberdade face às incongruências da vida e às situações que facilitam 

o seu uso. Também estão mutuamente associados à “fuga da realidade”, pois o seu uso 

remete, normalmente, para a brincadeira: “é só a brincar”. Brincar significa para 

Costa e Sampaio e Melo (1998) “divertir-se à maneira das crianças; folgar; fazer 

movimentos caprichosos; foliar; gracejar; zombar; proceder com leviandade” (p. 258). 

O humor é a única forma de brincar normalmente aceite, pela maioria das pessoas, 

em situações sérias (Robinson, 1991). 

Torna-se, portanto, necessário clarificar o significado de humor do ponto de vista 

científico, pois é uma parte daquilo que somos, da essência do ser humano. O humor 

permite ajustar os comportamentos em torno das situações vivenciadas e, de um 

modo subtil, dissolver tensões e encorajar à relação interpessoal (Baquero, 2001). 

O humor é, realmente, parte essencial da natureza humana. Durante séculos de 

estudos e observações, os antropólogos nunca encontraram uma cultura ou sociedade 

destituída de humor. O sentido de humor – capacidade de produzir humor e de 

aceitar e apreender o humor alheio - é um modo de estar e viver, uma forma de 

interpretar o mundo e um meio de comunicação que expressa essa perspectiva de 

vida (Wooten, 2002). 

O humor é um complexo fenómeno cognitivo, psicológico e fisiológico (Robinson, 

1991). É uma forma de comunicação que permite à pessoa enfrentar um vasto leque 

de situações, parecendo estar associado à tolerância, sinceridade, criatividade e 

sabedoria. É algo que existe na mente do indivíduo e não no mundo real, uma vez 

que não existe nenhum assunto que seja considerado humoroso por todas as pessoas 

(José, 2002). Da mesma forma, McGhee (1999) sugere duas definições para a palavra 

humor. A primeira, como uma experiência mental de descobrir e compreender 

ideias, acontecimentos, situações ridículas ou absolutamente incongruentes e a 

segunda, salienta as características de um dado acontecimento que provoca o riso. 

Em suma, o humor é um elemento da vida, um estado de espírito, um meio de 

estimulação relacional, de aproximação ao outro e de iniciação à acção, é uma 
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importante forma de comunicação, uma linguagem, uma forma de expressão e um 

jogo de palavras que transportam mensagens que, por esse meio, são mais facilmente 

entendidas (José, 2002). Pode, por isso, afirmar-se que não existe nenhuma situação 

na vida – nem mesmo a morte – na qual o humor não seja possível (Robinson, 1991).  

 

 

1.2. TIPOS E FUNÇÕES DO HUMOR 

 

Embora ainda exista uma certa dificuldade para apresentar uma definição clara de 

humor, é evidente que este constitui, nos nossos dias, uma das mais valorizadas 

características do ser humano, que é contagiante, pode ser treinada e traz benefícios 

significativos aos mais variados níveis. 

Algumas funções do humor são referidas por Riley (2000) e, diferenciadas em 

positivo e negativo, ao realçar a importância de os distinguir na associação a diversos 

sentimentos (positivos e negativos), relacionados com as vantagens da sua utilização 

e também com a sua inadequação em diversas situações. 

O humor positivo é um tipo de humor construtivo e empático (Fry & Salameh, 1987), 

que se encontra relacionado com sentimentos de amor, alegria, esperança, criatividade, 

ou mesmo a um grande sentido lúdico e de divertimento. A sua principal utilidade é o 

facto de contribuir grandemente para aumentar a proximidade entre as pessoas, 

facilitando a expressão de sentimentos, suavizando o que se diz e atenuando as tristezas 

(José, 2002). O humor positivo é uma mais-valia, quando fiel a si próprio, já que 

conduz à humildade, ao saber rir com o outro e rir dos nossos próprios erros, e não ao 

rir do outro. Este tipo de humor acrescenta algo aos relacionamentos interpessoais, 

como que o “tempero” necessário para que sejam mais positivos, sinceros e realcem a 

cooperação e o espírito de entreajuda (Robinson, 1991). 

O humor negativo é abordado por Riley (2000), mencionando as suas características 

e em que situações é mais utilizado. Este tipo de humor pode ser sarcástico, racista ou 

sexista, colocando as pessoas numa posição defensiva, constrangedora, fazendo com 

que estas se sintam humilhadas. É um tipo de humor que apela e fortalece 
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estereótipos negativos acerca de culturas, grupos etários ou situações de vida 

diferentes. 

Não obstante, o humor negativo pode apresentar-se como um mecanismo de auxílio 

para as pessoas lidarem com situações difíceis: mecanismo de coping. As pessoas 

utilizam-no, muitas vezes, de forma a fazer face a situações penosas, como 

amputações de membros e outras (José, 2002). 

Designa-se por humor negro, o humor utilizado pela equipa multidisciplinar com o 

objectivo de ultrapassar frustrações comuns, permitindo manter o espírito de 

entreajuda entre o grupo (Riley, 2000; José, 2002). Na maioria das vezes, este tipo de 

humor é utilizado como um “escudo” face à tensão e ao sofrimento pessoais, 

ajudando a lidar com a ansiedade e a neutralizar a dor (Green, 1993). 

Existem, pois, muitos tipos de humor e estes variam imenso. De facto, e como atrás 

referido, aquilo que é engraçado para umas pessoas pode ser completamente sem 

graça e até incompreensível para outras. Relativamente aos cuidados de saúde, é 

importante diferenciar o humor que faz bem, que alenta, do humor que faz mal. O 

primeiro (comédia) faz-se à custa da construção de situações humorosas que 

promovem uma harmonia e um bem-estar. O segundo, (tragédia), o humor macabro, 

reflecte o stresse, o conflito, a incompreensão e o desamor. Este tipo de humor 

desajusta, coage o doente e não o ajuda, e é nele que podem englobar-se o sarcasmo e 

a ironia (Robinson, 1991). 

O humor, associado a grande flexibilidade de pensamento e capacidade de 

imaginação, para atribuir múltiplos significados a determinadas situações, é uma 

competência nitidamente individualizada, já que cada um utiliza e reage ao humor 

de acordo com as suas próprias vivências, sentimentos e personalidade. As pessoas 

atribuem significado divertido a coisas diferentes e, consequentemente, acham piada 

a coisas diferentes, sendo que, esta particularidade, também é influenciada pela 

situação que desencadeia a gargalhada, a relação e a confiança estabelecidas entre as 

pessoas que interagem e, os “limites” pré-estabelecidos que permitem a utilização do 

humor ou, pelo contrário, impedem que este surja (Riley, 2000; Serrão, 2007). 

A necessidade de classificar diferentes tipos de humor que auxiliem a diferenciar as 

vantagens e desvantagens da sua utilização, em determinadas situações, parece 
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remeter para a exposição de algumas teorias, que podem ser “transformadoras”, no 

sentido de justificar e fundamentar os benefícios do humor, enquanto acção de 

enfermagem ou seja, quando utilizado com cuidado, consciência, intenção e 

oportunidade (José, 2002). 

Segundo Robinson (1991), o humor tem como principal objectivo, funcionar como o 

maior mecanismo de ajuda às pessoas, constituindo algo libertador e uma mais-valia 

para o estabelecimento de relações, na medida em que favorece a proximidade entre 

as pessoas que o utilizam. 

Em 1905, Sigmund Freud, no seu livro Jokes and their relation to the unconscious, 

expôs a teoria psicanalítica do humor, considerada um quadro de referência no 

estudo do humor, onde identificou, pela primeira vez, dois géneros de piadas, as 

inofensivas e as tendenciosas (José, 2002). 

Diversas teorias acerca do humor vêm surgindo desde 1971, quando Harvey Mindess 

propôs a teoria da libertação. Outras, como a teoria da superioridade, a teoria 

biológica do humor, a teoria da ambivalência, a teoria humoriana do relaxamento e 

diminuição da dor, esta proposta por Simonton, a teoria configuracional e, mais 

recentemente, as teorias da incongruência e da surpresa, têm surgido como tentativas 

de explicar o conceito de humor, o seu sentido, as suas funções e, também, a 

importância na investigação (José, 2002). 

De acordo com a teoria da libertação, a utilização do humor e do riso permitem, à 

pessoa, uma emancipação psicológica, ao possibilitar uma libertação das “exigências” 

do dia-a-dia, tornando-a mais alegre (Robinson, 1991). Na teoria da superioridade é 

defendida a ideia de que a pessoa, para além de se considerar melhor que as outras e 

de se rir das “fraquezas” e das “patetices” dos outros, tem capacidade para rir com os 

outros, rir de si e das suas fraquezas. Segundo José (2002), esta é considerada a mais 

clássica e tradicional teoria acerca do humor. A teoria biológica do humor defende 

que o humor desempenha uma função de adaptação, já que o considera inato ao 

sistema nervoso dos humanos. A teoria da ambivalência está relacionada com a 

vivência de emoções conflituosas que são experimentadas em simultâneo. A teoria 

humoriana do relaxamento e diminuição da dor tem, como princípio fundamental, a 

utilização do humor como base para o alívio da tensão. Na teoria configuracional do 
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humor, inicialmente, a relação estabelecida entre elementos causa/efeito não é 

percebida, no entanto, quando se verifica, inesperadamente, a percepção dessa 

mesma relação, a pessoa ri (Snyder, 1985). 

Segundo a teoria da incongruência, o humor surge a partir de situações e/ou ideias 

que divergem do que é considerado habitual e lógico. Segundo Schopenhaeur 

(1819/1985, citado em José, 2002), a causa do riso é a súbita percepção de expressões, 

pensamentos, actos ou ideias, que se revelam contraditórios à realidade e manifestam 

incongruência. Para este autor, o riso é, assim, a expressão da percepção dessa 

diferença. Em concordância, há autores que ainda consideram a surpresa como 

semelhante à incongruência e necessária para tornar uma situação humorosa. Para 

José (2002), ambas estão relacionadas com uma interrupção instantânea do 

pensamento ou da acção habituais de uma pessoa sendo, assim, responsáveis pelo 

surgimento do humor. 

Foram identificadas por Raskin (1985) três formas de humor: o cognitivo-perceptual, 

o sócio-comportamental e o psicanalítico que, de certo modo, vão de encontro a 

algumas teorias referidas anteriormente. O humor cognitivo-conceptual, bem como 

a teoria da incongruência, estão relacionados com a incongruência de situações e 

acontecimentos, face à realidade. Por sua vez, o humor sócio-comportamental pode 

estar relacionado com a teoria da superioridade, já que constitui uma forma de 

humilhação/desvalorização, associada a hostilidade, malícia, agressividade, entre 

outros. O humor psicanalítico inclui a supressão, a repressão e o uso de temas tabu 

(Sullivan & Deane, 1988). 

Para José (2002), existem três formas de se encarar o sentido do humor. Pode-se 

percepcioná-lo relativamente ao significado que lhe é atribuído (significado de 

normalidade, quando alguém ri das mesmas coisas que as outras pessoas), em termos 

quantitativos, quando se contabiliza a frequência com que uma pessoa ri, sorri ou fica 

alegre e, por último, pode-se referir ao conceito, tendo em conta a maneira como 

uma pessoa conta anedotas e consegue divertir os outros (Simon, 1988). 

O humor pode ainda ser categorizado como intencional/voluntário ou não 

intencional/involuntário, sendo que o primeiro está vinculado ao desejo de desfrutar 

do humor ou partilhá-lo com alguém, enquanto o segundo acontece 
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inesperadamente, quando a pessoa não tenciona levar os outros a rir, mas isso acaba 

por acontecer (Robinson, 1991). 

Indo de encontro à ideia defendida por Riley (2000) e Serrão (2007), de que o humor 

é uma competência individual, que varia de pessoa para pessoa, já que cada um o 

vivencia de acordo com a sua personalidade, vivências pessoais e sentimentos, 

Robinson (1991), e referindo-se à prestação de cuidados de saúde, defende que é 

necessário adequá-lo à pessoa e que é importante diferenciar o humor que favorece o 

bem-estar e promove sentimentos positivos, de segurança e confiança, do humor 

promotor de sentimentos negativos, que se torna prejudicial. O primeiro, do tipo 

comédia, e anteriormente referido, é aquele que se faz produzindo situações 

humorosas, que promove uma maior proximidade no relacionamento interpessoal, 

conduzindo à harmonia, ao bem-estar e à esperança (quando a pessoa percebe que 

ainda consegue brincar, percepciona a situação de um ponto de vista mais positivo e 

pensa que, se ainda consegue brincar, pode ser que as coisas até não estejam assim tão 

mal). Em oposição, o segundo, tipo tragédia, e também já antes mencionado, o 

humor negro, macabro, reflecte o desamor, a incompreensão, os sentimentos 

negativos, o stress e o conflito. Este tipo de humor, ao contrário do primeiro, não é 

construtivo, uma vez que promove o constrangimento da pessoa e está associado a 

conceitos como o sarcasmo, a ironia e a hipérbole (José, 2002). 

A relevância do humor para o estabelecimento de relações interpessoais torna-o 

imperioso enquanto acção de enfermagem. É certo que, a utilização de humor, 

constitui uma das melhores formas de comunicação, promove maior proximidade e 

confiança, suaviza tristezas e facilita a expressão de sentimentos, uma vez que 

promove maior descontracção e alívio da tensão do dia-a-dia. 

Nas obras de Martin (2007; 2008), são mencionados quatro tipos diferentes de humor 

que, de certa forma, se incluem (cada um deles) ou no humor positivo, caracterizado 

pela vivência de sentimentos positivos que promovem o bem-estar e a harmonia, ou 

no humor negativo, associado a sentimentos negativos, ao constrangimento e à 

humilhação. 

O humor hostil, associado à agressividade como tentativa de resolução de problemas, 

é destruidor, não construtivo, sendo utilizado para criticar e manipular o outro, 
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através da utilização do sarcasmo e alusão ao ridículo. Na maioria das vezes, o 

utilizador evita responsabilizar-se pelo seu acto, recorrendo à frase “era brincadeira”. 

O humor agregador é o tipo de humor capaz de reforçar os laços existentes no seio de 

um grupo, já que a pessoa que o utiliza consegue rir dos seus próprios erros. Embora 

possa ser utilizado para excluir alguém desse mesmo grupo, é considerado um humor 

amigável. O humor auto-infligido, também é utilizado por pessoas que sabem rir dos 

seus erros, rir com o outro e não rir do outro e que gostam de fazer os outros rir. No 

entanto, este tipo de humor acarreta algumas desvantagens para quem o utiliza, pois 

quando usado de forma rotineira, acaba por destruir o respeito por si próprio, 

propiciando níveis de ansiedade prejudiciais e risco de desencadear prossessos de 

crise. Por fim, o humor do tipo rir da vida, é o género de humor utilizado pelas 

pessoas que encaram a vida e os problemas que vão emergindo sempre pelo lado 

positivo e sabem enfrentar os desafios, rindo dos “absurdos”; este tipo de humor traz 

benefícios para a saúde (Martin, 2007; 2008). 

Em suma, o humor pode ser considerado positivo ou negativo, consoante a sua 

utilização traga benefícios ou não para a pessoa que o vivencia e partilha. De acordo 

com José (2002), assim como os sentimentos e as emoções negativas podem ser 

responsáveis por repercussões nocivas no organismo (e.g. estados depressivos), a 

vivência de sentimentos e emoções positivas, como esperança, amor e confiança, 

podem contribuir para o bem-estar da pessoa sendo que, o uso do humor parece ser 

fundamental para a promoção desses mesmos sentimentos (Cousins, 1979). 

Tem-se escrito acerca do uso do humor em terapia, das suas teorias, bem como das 

suas propriedades clinicamente terapêuticas. Os resultados de investigação são 

recentes e alguns pouco evidentes, bem como é recente a ciência da fisiologia do 

humor (Fry, 1992; Berk, 2001) contudo, e apesar disto, e de acordo com Kruse e 

Prazak (2006), o humor é um forte objecto de estudo, já que é uma experiência 

humana fundamental, associada à alegria e à esperança e, portanto, à saúde. 
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1.3. OLHANDO O HUMOR NA SAÚDE 

 

A saúde é algo que atravessa toda a existência humana e que, por isso, se reveste de 

capital importância para ela. A saúde é aquilo que a pessoa vive; é uma situação que 

apenas tem significado na perspectiva de quem a vive e não pode ser definida por 

outro.  

A saúde é uma questão de sobrevivência pessoal e é experienciada no processo de 

viver e de se envolver, em cada momento, nas interacções com o Outro. Saúde é, 

pois, muito mais que a ausência de doença, significa conseguir o maior bem-estar que 

seja humanamente possível (Paterson & Zderad, 1988). 

Pensando que Saúde pode significar desde uma saudação até um estado de bem-estar, 

verifica-se quanta multiplicidade de sentidos pode ter e quanta complexidade a pode 

envolver. Saúde, não do ponto de vista da ausência de doença mas de um olhar de 

equilíbrio face a si próprio e ao mundo que o rodeia é, de facto, algo que tem 

implicações na vida das pessoas. 

Efectivamente a noção individual de saúde denota um posicionamento face à vida e, 

por isso, influencia a prática e o exercício de uma profissão, qualquer que ela seja.  

Embora, em alguns contextos organizacionais, se constate uma prática centrada na 

tarefa a cumprir, a tomada de consciência, por parte dos profissionais de saúde, em 

especial dos enfermeiros, de que necessitam ser úteis às pessoas, tem facilitado uma 

enorme viragem na mentalidade destes profissionais e possibilitado que estes sintam, 

como desejável, uma prática de cuidados de enfermagem centrada na pessoa, 

indissociada do seu universo. 

É numa resposta centrada no cidadão, construída para ele, que se enquadram as 

conclusões dos estudos realizados na área da relação humor/cuidado de enfermagem 

e no âmbito académico, durante o curso de estudos superiores especializados e 

mestrado (José, Afonso & Silva, 1998; José, 2000). 

Estes revelaram-se importantes pois vieram reafirmar que, nos contextos estudados e 

para os sujeitos envolvidos, o humor é uma competência dos enfermeiros e uma 

acção autónoma de enfermagem a desenvolver e implementar. Vieram, também, 
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atestar que o humor tem inúmeros benefícios fisiológicos, relacionais, entre outros, 

desde que usado de forma adequada e criteriosa. 

Dado que o humor ajuda a lidar com os constrangimentos da vida e que os 

enfermeiros são os profissionais que mais lidam com a tensão, sofrimento, perda e 

medo, é compreensível que sejam estes os que mais se têm preocupado em estudar o 

humor, de forma a aumentar o conhecimento e a tornar possível aperfeiçoar o seu 

uso, no contexto dos cuidados de saúde em geral e de enfermagem em particular. 

De acordo com Habermas (1997), o conhecimento nunca é desinteressante e é 

sempre construído pelas pessoas para servir os seus interesses, que podem ser de 

índole técnica, prática e emancipatória, estes últimos tendo em vista a autonomia do 

Ser Humano. Ao reconhecer a vulnerabilidade inerente a todas as pessoas, Habermas 

(1997) possibilita um outro entendimento, uma outra compreensão, da relação 

inerente ao cuidar em enfermagem, afirmando que a pessoa estabelece a sua 

pessoalidade ou individualidade através da socialização, e que esta última ocorre 

através da linguagem. 

A sociedade encontra-se constituída por práticas sociais (interacções) carregadas de 

significados socialmente estabelecidos. Realmente, e embora se desconheçam muitas 

coisas acerca do humor, ele parece ter um significado individual e desempenhar um 

importante papel na vida da maior parte das pessoas. De facto, o humor afigura-se 

como uma das formas mais eficazes de interacção social, ao dissolver tensões e 

fornecer pausas essenciais na conversação. 

Ter sentido de humor é considerado, por Hesbeen (2000), como uma característica da 

personalidade do enfermeiro e que, na medida em que ele é uma pessoa que pratica 

uma arte, a arte do terapeuta, vai em auxílio da pessoa, contribuindo para o seu bem-

-estar, para a sua saúde. Já Nightingale (1859/1990) referia que o sofrimento se alivia 

provocando um autêntico riso, quer seja através de um livro, quer através de 

conversação. 

Assumindo a importância terapêutica do humor, uma associação americana para o 

estudo do humor terapêutico, define-o como sendo qualquer intervenção que 

promova saúde e o bem-estar por estimular uma descoberta divertida, uma 

expressão, ou apreciação do absurdo e das incongruências da vida. Esta intervenção 
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pode melhorar a saúde, acentuar a produtividade no trabalho, apoiar a aprendizagem, ou 

até ser utilizada como uma terapia complementar na doença, para ajudar a lidar com a 

situação ou para conseguir uma ajuda quer seja emocional, física, cognitiva, social, ou 

espiritual (Association for Applied and Therapeutic Humor: AATH, 2005). 

Efectivamente, o humor surge como uma forma de comunicação muito diversificada 

e que permite à pessoa fazer face a uma variedade de situações, parecendo estar 

associado à tolerância, sinceridade, criatividade e sabedoria (José, 2002); ele ganha e 

mantém a atenção do ouvinte, enfatiza um ponto de vista e aplaca a agressividade.  

A crença de que sentimentos positivos como amor, esperança, fé, riso, confiança 

deveriam têm um efeito salutar no bem-estar e na vida das pessoas, é advogada por 

Cousins (1983), quando refere que o riso e outras emoções positivas não substituem a 

medicina tradicional mas completam-na, ao mobilizar os recursos do corpo e ao libertá-

lo dos efeitos constritivos das emoções negativas. 

O riso parece ter, de facto, um efeito muito positivo na saúde em geral. A 

importância deste e as suas implicações na prevenção da doença são inúmeras, 

parecendo poder reduzir as doenças cardíacas, os acidentes vasculares cerebrais, o 

cancro, a depressão e outras doenças relacionadas com o stresse. 

O humor tem potencial para, em pessoas em crise, fortalecer a auto-estima e ajudar a 

lidar com desilusões, perdas, tristezas e sentimentos de culpa. Deste modo, ao nível 

psicológico, a utilização do humor é muito útil já que ajuda as pessoas a desinibirem-

se, a diminuir a distância social entre elas e promover relacionamentos (José, 2002). 

Na opinião de Snyder (1985) e referindo-se a Kubie, o humor, usado de forma 

habilidosa, cria uma atmosfera de relaxamento, estimula a comunicação nas áreas 

sensíveis e ajuda a ultrapassar estilos sociais rígidos e formais. 

Cada grupo tem uma cultura que lhe confere a sua própria identidade e, como tal, 

tem e relativo ao humor, as suas piadas próprias e serve-se delas para enfrentar as 

situações de crise individuais ou do próprio grupo, já que tornar possível que cada 

pessoa ria de si própria, das suas imperfeições e do que lhe acontece, é uma das 

utilizações mais terapêuticas do humor (Moody, 1996). Assim o humor possibilita ao 

enfermeiro compreender, e ajudar o doente a compreender, apreciar e expressar o 

que é cómico, divertido ou ridículo, de modo a estabelecer relações, libertar a dor e a 
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raiva, aliviar a tensão e facilitar a aprendizagem (James, 1995), bem como coloca à 

disposição das pessoas formas para lidar com pressões exteriores, situações difíceis, 

conflituosas e impostas pela hospitalização e ainda ajuda a estabelecer relações 

terapêuticas entre a pessoa e o profissional de saúde (Robinson, 1991). 

Desde sempre existe humor na vida das pessoas e portanto também nos cuidados de 

saúde. Ele tem sido utilizado como facilitador das relações entre os profissionais, 

como promotor da solidariedade entre a equipa, como amplificador da produtividade 

e como força motriz para a mudança e para a manutenção da sobrevivência nas 

organizações de saúde (Robinson, 1991). 

Estudando o humor desde o ponto de vista do sujeito Kant (1790/1998), refere que 

humor, no bom sentido, significa o talento de poder arbitrariamente transpor-se para 

uma certa disposição mental, em que todas as coisas são ajuizadas de modo diferente 

do habitual, até inverso a ele, e quem é capaz de aceitar estas mudanças chama-se 

humorístico. Num seu trabalho, de 1985, Snyder refere que, para Platão e 

Aristóteles, o humor é o fundamento e a degeneração da espécie, para Ben Jonson, o 

humor serve de antídoto social, através do seu uso crítico, em relação às 

extravagâncias humanas e que para Freud (1905/ 2000), o humor permite ao adulto 

abandonar as regras de lógica e certos constrangimentos de racionalidade, e pensar 

de novo como uma criança. 

A primeira enfermeira a considerar indispensável o uso do humor no cuidado de 

enfermagem e a reconhecer o seu papel no seio do mesmo, foi Vera Robinson. O 

humor é entendido, por esta autora (1991), como sendo todo o tipo de comunicação 

que seja percebido por ambas as partes envolvidas, como humorística, e que conduza 

ao riso, ao sorriso, ou a um sentimento de diversão. 

Há muito tempo que os benefícios do riso e do humor são estudados, e tornam-se 

cada vez mais indiscutíveis para os teóricos. Sabe-se, actualmente, que o riso tem 

inúmeros efeitos terapêuticos e importantes propriedades para a saúde do indivíduo. 

É, também, reconhecido que a ausência do riso e do humor prejudica a saúde física e 

psicológica da pessoa (Berlyne, 1969, citado em Robinson, 1991). 

No século XIV, Henri de Mondeville, um professor de cirurgia, foi o primeiro a 

afirmar que o divertimento ajuda na recuperação do doente, e que este adoece com a 
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tristeza e, por isso, defendeu que as emoções negativas não devem interferir no 

período pós-operatório (Robinson, 1991). Também Laurent Joubert, um médico 

francês, na sua análise ao humor, defendia que as emoções contrárias, de alegria e 

tristeza, faziam contrair o coração em dilatações alternadas (Robinson, 1991). 

Fazendo uma retrospectiva histórica pode dizer-se que vários teóricos aludiram aos 

benefícios do humor na saúde do homem. Spencer (1860, citado em Robinson, 1991) 

descreveu o riso como uma descarga do excesso de nervos. Posteriormente, Darwin 

(1872/1965, citado em Robinson, 1991) afirmou que, com o riso, a circulação 

sanguínea aumentava, os olhos ficavam mais brilhantes e a cor da face sobressaía. 

Mais tarde, McDougall (1963, citado em Robinson, 1991) entendeu que o humor é 

um instinto de enorme valor para a sobrevivência, pois parecia acelerar a respiração 

e a circulação sanguínea e produzir um estado de bem-estar e euforia. Alguns 

motivos que explicam o riso, enquanto um potente factor para a saúde, foram 

sublinhados por Walsh (1928, citado em Robinson, 1991), ao descrever, também, a 

relação do riso com todos os sistemas do organismo. Este autor defende que o 

principal agente físico implicado é o diafragma e, como todos os outros órgãos que se 

situam imediatamente acima ou abaixo deste, acabam por ser massajados de tal 

forma, que alteram a circulação sanguínea. 

A investigação acerca dos efeitos do humor a nível fisiológico e que parece ser a mais 

exaustiva até hoje, foi desenvolvida por Fry (1977). Este concluiu que o divertimento 

e os comportamentos divertidos produzem um grande impacto, na maior parte dos 

sistemas do corpo humano, estudou os efeitos do riso no ritmo cardíaco, na saturação 

dos níveis de oxigénio no sangue periférico e no sistema respiratório e descobriu que 

os efeitos estimulantes e purificadores do humor são observáveis nas reacções 

fisiológicas bem como que o riso, ao contrário das outras emoções, envolve uma 

intensa actividade física e os seus resultados são comparáveis à prática de exercício 

físico. 

Ao estado de boa disposição, motivado pelo riso, segue-se, normalmente, um estado 

de relaxamento no qual a respiração, ritmo cardíaco e tensão muscular regressam a 

níveis abaixo dos normais. A saturação de oxigénio não sofre alterações nesta fase de 

relaxamento, enquanto a pressão sanguínea é reduzida (Robinson, 1991). 
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O efeito do humor na pressão arterial foi investigado por Fry e Savin (1982) ao 

realizarem, directamente, a canalização arterial. Com este estudo concluíram que 

existe um aumento da pressão sistólica e diastólica, directamente relacionado com a 

intensidade e a duração do riso onde, à medida que o riso diminui, a pressão 

sanguínea também diminui. 

Os efeitos do humor a nível cerebral foram investigados por Svebak (1982), 

concluindo este autor, após a realização de electroencefalograma, que o humor 

promoveuma excelente coordenação entre as funções do hemisfério direito e 

esquerdo simultaneamente, situação essencial para o óptimo funcionamento do 

cérebro. 

As propriedades químicas das lágrimas, foram pesquisadas por Frey (1985), tendo 

descoberto que o lacrimejar emocional é a única resposta exócrina ao stresse, 

semelhante a outras funções exócrinas do organismo. 

Por sua vez, Berk et al. (1989) investigaram o efeito do riso no sistema 

neuroendócrino, imunitário e nas hormonas de stresse e concluíram que existe uma 

resposta automática complexa de cada catecolamina, o que sugere que o riso pode ser 

um antagonista da resposta típica ao stresse. 

Pesquisas mais actuais acerca dos efeitos do humor, ao nível fisiológico, vêm 

confirmar que o humor produz um efeito positivo no corpo e portanto na saúde. A 

importância do humor e as suas implicações na prevenção de doenças são inúmeras, 

desde doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, cancro, depressão e todo 

o tipo de situações de stresse, provocado por doença ou tensão do dia-a-dia 

(Robinson, 1991). 

O riso pode ser usado como adjuvante na terapia para a reabilitação cardíaca, nas 

doenças crónicas, por estimular o sistema circulatório, incluindo o músculo cardíaco e 

o sistema imunológico. Pode estimular os músculos e promover o relaxamento, desde 

que todos os músculos do corpo estejam envolvidos numa “boa gargalhada”: face, 

pescoço, tórax anterior, abdómen, membros superiores e inferiores (Robinson, 1991). 

Dez minutos de riso podem proporcionar duas horas sem dor, como salienta Cousins 

(1983), uma vez que o efeito do riso provoca a libertação de endorfinas, analgésicos 
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naturais, segregados pelo próprio organismo, e promove o relaxamento muscular. 

Por outro lado, Robinson (1991), refere que a produção de catecolaminas não só 

estimula a produção de endorfinas no cérebro, como aumenta a adrenalina, o que 

estimula o estado de vigília e memória e ajuda na aprendizagem e na criatividade. 

Segundo Astedt-Kurki e Liukkonen (1994), para as pessoas que sofrem de depressão, 

a utilização do humor pode ajudá-las a lidar com sentimentos de frustração, 

desilusões, perdas, desgostos e sentimentos de culpa, e a fortalecer a auto-estima e 

sentimentos de amor-próprio e auto-referência. 

Resumindo os efeitos do humor no organismo, a nível fisiológico, pode-se concluir 

que este aumenta a actividade respiratória e as trocas gasosas, a contracção muscular 

e o ritmo cardíaco, diminui a tensão arterial e estimula o sistema cardiovascular, o 

sistema nervoso simpático e a produção de catecolaminas, induzindo estas últimas a 

produção de endorfinas e um aumento de adrenalina no cérebro (José, 2002). O 

humor promove a diminuição do stresse, o que reforça o sistema imunitário para 

defender o organismo, reduz o nível de dor e promove uma sensação de bem-estar 

(Rickman & Waybright, 2006). Também, e neste sentido, Zweyer, Velker e Ruch 

(2004), concluíram num estudo experimental, que o visionamento de um filme 

divertido aumenta a tolerância à dor quer a pessoa tenha ou não, um traço de 

personalidade alegre. 

No que ao sistema imunitário concerne, o riso tem sido ligado a mais altos níveis de 

Imunoglobulina A e de estímulo do timo, levando à produção de linfócitos T 

(Cousins, 1979). As alterações fisiológicas, resultantes de uma acção humorosa, são 

também referidas por Berk, Felten, Tan, Bittman e Westengard (2001). Concluíram 

estes autores (2001), que o visionamento de um filme de humor aumentava a 

actividade das células NK (natural killer) e os níveis de Imunoglobulinas A, G, e M, 

valores estes que se mantinham elevados 12 horas após o filme. O riso pode ser, deste 

modo, uma intervenção cognitivo-comportamental útil, já que diminui o stresse e 

aumenta a actividade das células NK (Bennett, Zeller, Rosenberg & Mccann, 2003). 

Num estudo efectuado com pessoas idosas, Houston et al. (1998), concluíram que 

existe um nível de ansiedade e depressão significativamente mais baixos em idosos 

que usam o humor, quando comparados com os que não o usam. O humor, com uma 
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função adaptativa, e em caso de dor, parece estar inversamente associado ao 

desconforto, ou seja, quanto mais a pessoa conseguir utilizá-lo menor será o seu 

desconforto (Goodenough & Ford, 2005). Efectivamente, e como atrás explicitado, os 

efeitos no sistema respiratório, cardiovascular e muscular são semelhantes aos do 

exercício físico já que incluem estimulação inicial, seguida por uma fase de 

relaxamento, resultando numa diminuição da pressão arterial e batida do coração. 

Finalmente, é importante considerar o conteúdo do humor. O humor, para ser 

construtivo, nunca poderá ridicularizar. A sensibilidade em relação aos valores e aos 

problemas da pessoa doente é necessária, de modo a não ofender inadvertidamente. 

Portanto, o enfermeiro, precisa assegurar-se de que não se ri dos doentes mas com 

eles e, para isso, necessita pessoalizar o humor e determinar o grau até ao qual a 

pessoa o valoriza ou aprecia. 

Os enfermeiros podem avaliar se o humor é uma acção apropriada, para uma dada 

pessoa, fazendo os seguintes tipos de perguntas: Gosta de rir? Quais são as coisas que 

o fazem rir? O humor e o riso fazem-no sentir melhor? Lembra-se de alguma 

experiência dolorosa, no passado, onde o humor tenha servido de alívio? Os 

enfermeiros também necessitam determinar a resposta típica do doente ao humor, 

que pode ser o riso, ou simplesmente um sorriso, ou ainda, de entre outros, uma 

sensação interior de alegria.  

A tudo isto é que eu chamo sabedoria. Oponho a ironia ao sorriso, este que é 

compreensão e serenidade, única arma contra o absurdo que vive paredes-meias 

connosco, couraça contra as agressões – estrada real que se quer desimpedida de 

miragens e alienações. E chamo-lhe a ferramenta perfeita de transformação, porque 

com ela sabemos o valor do que tomamos e abandonamos, porque já o sabíamos antes 

e estamos preparados. Dir-me-ão que não cabe tanto no sorriso. Eu digo que cabe. 

Soube-o a noite passada, quando foi ele a única resposta para a insónia e para os 

monstros do pesadelo nascido no sono onde o corpo acabou por deslizar, cansado e 

aflito. Sorrir assim, mesmo sem olhos que nos recebam, é o verbo mais transitivo de 

todas as gramáticas. Pessoal e intransmissível… (Saramago, 2001, pp. 228-229). 

Saber tudo isto, ajudará a avaliar a resposta da pessoa à acção. 

O sentido de humor interliga-se com a personalidade (Thornton & White, 1999), 

com a inteligência e engloba elementos como criatividade, tolerância e alegria de 

viver (Thorson & Powell, 1993b), sendo preciso cultivá-lo para que o humor possa 

ser usado. Esse uso requer energia criativa, competências cognitivas (Greenberg, 
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2003) e relaciona-se com o nível de escolaridade (Lengacher, Bennett, Kip, Keller, 

Lavance & Smith et al., 2002). 

Também o género influencia o humor (Boyd & McGuire, 1996); as mulheres 

parecem ter menos capacidade para gerar humor do que os homens, contudo usam- 

-no mais, como mecanismo de coping (Thorson & Powell, 1993b; Fürh, 2002). 

Para Astedt-Kurki e Liukkonen (1994) o humor é um fenómeno individual, pessoal e 

contextual. A utilização do humor tem impacto no bem-estar das pessoas (Houston 

et al., 1998; Yarcheski, Mahon & Yarcheski, 2002), produz sentimentos positivos 

(Boyd & McGuire, 1996), auxilia na sobrevivência face à estigmatização (Cardeña, 

2003), ajuda a lidar com situações difíceis e desagradáveis, funcionando como um 

importante mecanismo de coping (Sheldon, 1996; Beck, 1997; Buffum & Brod, 1998; 

Bauer & Geront, 1999; Moran & Massan, 1999; Savage & Canody, 1999; Astedt-

Kurki & Isola, 2001; Johnson, 2002), aproxima as pessoas favorecendo a coesão no 

grupo e a relação enfermeiro-doente (Beck, 1997; Astedt-Kurki & Isola, 2001; 

Astedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen, 2001; Johnson, 2002), facilita a 

comunicação (Mallett & Hern, 1996), nivela papéis (Sheldon, 1996), oferece um 

momento de pausa, para conseguir uma nova perspectiva da situação ou até modificar 

uma situação de vida, permite ao doente partilhar os seus sentimentos e emoções, 

mantendo a dignidade (Astedt- Kurki et al., 2001), tem uma influência positiva na 

capacidade de ter/manter esperança (Vilaythong, Arnau, Rosen & Mascaro, 2003) 

favorece o suporte social, promove o relaxamento e reduz o stress (White & House, 

1993). 

Num estudo fenomenológico, realizado por Beck (1997), questionava-se “Qual é o 

significado, para as enfermeiras, do uso do humor, na prática clínica?”. Foi solicitado 

que as enfermeiras escrevessem, detalhadamente, acerca da sua experiência de 

utilização do humor na prática de cuidados de enfermagem e, os dados obtidos, 

permitiram inferir que os efeitos de uma intervenção humorosa persistem, para além 

do momento em que ocorre, tanto para doentes como para enfermeiros. 

O humor é central em enfermagem (Savage & Canody, 1999; Thornton & White, 

1999), melhora o ambiente de trabalho, ajudando os profissionais a lidar e ultrapassar 

dificuldades intrínsecas à sua profissão (Astedt-Kurki & Isola, 2001); bem como ajuda 
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os cuidadores informais a continuar a cuidar (Sheldon, 1996), em situações muito 

difíceis, evitando a institucionalização (Knigth, 1996), digamos que o humor surge, 

neste contexto, como uma arma poderosa dos cuidadores, evitando que estes se 

limitem aos seus problemas (Buffum & Brod, 1998; Wanzer, Booth-Butterfielf & 

Booth-Butterfielf, 2005). Muitas vezes, sobretudo em situações muito angustiantes 

e/ou de perda, os profissionais usam instintivamente humor negro, reconhecido por 

todos, como uma preciosa ajuda para o enfraquecimento do horrendo da situação 

(Thornton & White, 1999). 

O humor, quando utilizado, pelos professores de enfermagem, em prática clínica 

com os estudantes, possibilita uma maior e melhor aprendizagem, ao aproximar 

professor e estudante e ao permitir que este último, não se sinta ameaçado ou 

julgado, enquanto decorre o ensino clínico (Nahas, 1998). Estes resultados são 

corroborados por Ulloth (2002), acrescentando, ainda, que o humor favorece a 

aprendizagem dos estudantes e deve ser uma ferramenta intencionalmente usada no 

ensino, já que o torna engraçado. Parsons, Kinsman, Bosk, Sankar e Ubel (2001) 

referem, no entanto, que as reacções à utilização do humor no hospital, podem 

aumentar os conflitos e as tensões que, na maioria das vezes, existem com os 

estudantes de medicina, durante o seu treino de prática clínica. 

São as enfermeiras mais jovens, bem como as que têm menos anos de profissão que 

expressam uma atitude mais negativa face à utilização do humor na prática de 

cuidados (Sumners, 1990). Neste sentido, Greenberg (2003), refere que o humor se 

desenvolve através da observação e da prática, e que a utilização terapêutica deste é 

um comportamento próprio de um enfermeiro perito, ajudando a gizar a sua própria 

perícia. Reportando aos estudos de Benner (1984), expressos na sua obra From 

Novice to Expert, podem compreender-se estas conclusões já que, só à medida que os 

profissionais vão “amadurecendo” na profissão, vão sendo capazes de se libertar da 

tensão do cumprimento das actividades a realizar, e vão adquirindo a capacidade de 

se ligar a novas dimensões do cuidado. Parece haver uma forte associação entre 

satisfação e humor, relativamente à satisfação com a vida (Celso, Ebener & 

Burkhead, 2003), no que se refere à interacção médico doente (Sala, Krupat & Roter, 

2002) e no que respeita à satisfação profissional dos enfermeiros (Wanzer et al., 
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2005) promovendo essa própria satisfação e a permanência no emprego (White & 

Howse, 1993). 

A cultura é, também, um elemento imprescindível a considerar no uso do humor 

(Sheldon, 1996) sendo que a dificuldade ou ausência de conhecimento do Outro e, 

portanto, do tipo de humor por ele apreciado, bem como a gravidade da situação que 

a pessoa vive, constituem duas das maiores barreiras à utilização desta estratégia 

terapêutica (Astedt-Kurki & Liukkonen, 1994). Quando vivem situações muito 

angustiantes, as pessoas podem não apreciar o seu uso (Sheldon, 1996; Celso et al., 

2003) e senti-lo como humilhante e destruidor (Sayre, 2001) e assim, a sensibilidade 

e a compreensão têm que ser consideradas, se se pretender desenvolver uma acção 

humorosa “formal” (Mallet & Hern, 1996) e a empatia (Olsson, Backe, Sorensen & 

Kock, 2002) e o treino (Minden, 2002) surgem, neste caso, como condições 

indispensáveis. 

Cuidadores e doentes têm, assim, necessidade dos efeitos terapêuticos do humor e do 

riso. Muitos enfermeiros escolheram sê-lo e são, profissionais compassivos mesmo 

lidando diariamente com o sofrimento. Devido a sentimentos de identificação, 

muitas vezes sentem os mesmos sentimentos que as pessoas por eles cuidadas, tais 

como medo, angústia, infelicidade a até depressão, podendo experimentar frustração 

quando os seus cuidados não são providos de sucesso, e pena quando alguém morre. 

Isto acentua-se, muito mais, quando se prestam cuidados a pessoas com doenças 

crónicas onde, por definição, a cura já não é possível (Wooten, 2002). 

No estudo de José (2002) os enfermeiros entendem que o humor é uma competência 

sua, mas que só deve ser utilizado por quem tiver aptidão para o fazer e que o seu 

uso, podendo ser planeado, deve dirigir-se à pessoa e não à doença. Ainda neste 

estudo, os enfermeiros referiam ter gerado humor nos diversos momentos da 

prestação de cuidados e tê-lo utilizado, deliberadamente, para ajudar as pessoas a 

ultrapassar e lidar com situações, nomeadamente de doença oncológica. 

Reconhecem, os enfermeiros, no mesmo estudo, que o humor é uma importante 

estratégia de ajuda e bem-estar e um importante mecanismo de coping, que tem 

muitos benefícios tais como tranquilizar; ajudar a viver a vida; a conhecer as pessoas 

e lidar com as situações; facilitar a aprendizagem e a expressão de sentimentos; 

favorecer a interacção, a informalidade na relação; conduzir a um desempenho mais 
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eficiente; fornecer suporte espiritual, reforçar a auto-estima, enfim… conseguir e 

manter a saúde. Este papel do humor, na saúde das pessoas, ilustra-se, seguidamente, 

na figura 1.  

 

Figura 1 – Papel do humor na saúde das pessoas: síntese da revisão da literatura 
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2. HUMOR: UMA ACÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

As acções são reais, eventos cruciais socialmente construídos e que transportam, em 

cada momento a experiência já vivida ou seja, são “aquisições” e não “realidades 

objectivas” (Pearce, 1994) que vão ganhando significado nos processos 

comunicacionais. Em enfermagem, a acção é concebida como um “processo 

intencional aplicado a, ou desempenhado por um cliente” (Conselho Internacional 

de Enfermeiras, 2005, p. 129) e os cuidados de enfermagem (usado no singular nesta 

tese, por isso mesmo, pela sua situação de cuidado singular) “são as intervenções 

autónomas ou interdependentes a realizar pelo enfermeiro no âmbito das suas 

qualificações profissionais” (Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro).  

Autonomia não significa liberdade para começar algo; ela é uma realização tal como 

a maturidade ou o crescimento de uma interacção significativa (Mayeroff, 1990). 

Autonomia, entendida como a capacidade para se auto-dirigir, é essencial para o 

desenvolvimento da interacção em enfermagem quer para o doente, por promover o 

seu autocontrolo e favorecer a comunicação das suas necessidades (Sundeen, Stuart, 

Rankin, & Cohen, 1981), quer para o enfermeiro que pode adoptar novas 

modalidades de cuidado, apenas dependentes do conhecimento que detém acerca 

delas e da apreciação que faz da pessoa com quem cuida, da situação por esta 

vivenciada e da sua história de vida. 

Os comportamentos são socialmente determinados podendo dizer-se que, cada 

pessoa, integra experiências constituintes da sua história de vida que dão significado 

às situações que diariamente experiencia; isto significa dizer que as realidades se 

constroem na relação com o Outro, em interacção. 

A comunicação desempenha o papel modelador da interacção; ela constitui uma 

habilidade, um caminho para que cada um se dê ao outro, de forma verdadeira e 

autêntica. Esta abordagem do Outro, vista como um processo de construção conjunta 

e contínua, endereça para o enorme potencial criativo da comunicação humana 

(Pearce, 1994).  
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O conceito de interacção, transversal a diversas escolas de pensamento, surge com 

especial relevo ligado a teóricas da escola da interacção (finais de 1950, início de 

1960) sendo, contudo, Peplau que o afirma no seio do cuidado de enfermagem ao 

definir este último como um processo terapêutico e interpessoal (Kérouac, Pepin, 

Ducharme, Duquette & Major, 1994). Estas autoras (1994) referem, ainda, que para 

Peplau a interacção ocorre entre duas pessoas com um objectivo comum e implica 

respeito, crescimento e aprendizagem mútuos. 

Entende-se a interacção em enfermagem como um relacionamento criativo entre a 

enfermeira e a pessoa com quem ela cuida, onde estão envolvidos o encontro, o 

relacionamento e a presença e que inclui uma intencionalidade da primeira em 

resposta a uma necessidade da segunda (Paterson & Zderad, 1988). 

A interacção em enfermagem é um encontro especial entre pessoas humanas, 

especial porque não é um encontro qualquer é, como acima referido, uma relação na 

qual existe uma intencionalidade em resposta a uma necessidade (Paterson & Zderad, 

1988). As mesmas autoras (1988) consideram, como central em enfermagem, o 

diálogo vivido - relacionamento criativo entre a enfermeira e o Outro - já que, só a 

partir deste diálogo, é possível conciliar racionalidade/sensibilidade e 

subjectividade/objectividade, no acto de cuidar em enfermagem. 

Com o modo singular de olhar as situações, e com o envolvimento e flexibilidade do 

enfermeiro, este diálogo vive-se no quotidiano das acções de enfermagem, prestadas 

com a pessoa com quem se cuida, sendo imprescindível que ambos estejam 

disponíveis um para o outro, que escutem e valorizem sentimentos e 

comportamentos para que, em conjunto, possam planear acções que respondam às 

necessidades, através da identificação, pelo enfermeiro, daquilo que é prioritário e 

emergente para o Outro, considerada a perspectiva de mundo deste (Paterson & 

Zderad, 1988). As mesmas autoras (1988) continuam, referindo que se espera que o 

enfermeiro esteja na interacção com uma presença, sensibilidade e disponibilidade 

que lhe permita conhecer e compreender o Outro e as suas necessidades mas, 

também, de um modo que lhe permita mostrar-se e deixar-se conhecer, para assim 

construir o caminho de uma relação de confiança mútua. 
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A enfermagem compreende os cuidados autónomos e em colaboração que se prestam 

a pessoas de todas as idades, famílias, grupos e comunidades, doentes ou saudáveis, 

em todos os contextos, e inclui a promoção da saúde, a prevenção da doença e o 

cuidado aos doentes, incapacitados e moribundos (Conselho Internacional de 

Enfermeiras, 2000). Se a saúde, e como atrás já foi referido, for entendida como o 

conseguir do maior bem-estar que seja humanamente possível, como uma questão de 

sobrevivência pessoal, vivenciada no processo de viver, de envolvimento na 

verdadeira relação com o Outro (Paterson & Zerad, 1988), isso tem implicações 

importantes no cuidado de enfermagem e portanto na interacção em enfermagem. 

Num estudo acerca da interacção pessoal, realizado numa unidade de internamento 

de ortopedia e noutra de cardiologia, os doentes referiram, como componentes da 

interacção em enfermagem, a tradução (informar, explicar; instruir e ensinar), o 

conhecimento (pessoal; compartilha, humor/brincar e ser amigável), a confiança 

(tomando conta, antecipando necessidades, estando disponível, mostrando satisfação 

profissional), e indo para além de (sendo amigo, fazendo mais que) (Fosbinder, 1994). 

A saúde pode encontrar-se na vontade que uma pessoa tem de estar aberta às 

experiências da vida, independentemente daquilo que experiencia no momento 

actual. Deste modo, independentemente das alterações à situação de saúde, a pessoa 

pode estar saudável, desde que aberta às experiências da vida, devendo o enfermeiro 

possibilitar, neste encontro a que se chama interacção, uma ajuda à pessoa com quem 

cuida que permita ouvir o não dito, o oculto e aceitar os diferentes modos de ser e 

estar, para que a pessoa possa encontrar significado na sua doença, em si mesmo e na 

vida (Paterson & Zderad, 1988). Esta visão é partilhada por Hesbeen (2004), ao 

referir que a “essência da profissão de enfermagem é ajudar uma pessoa a encontrar 

um modo de vida com significado, numa determinada situação em que esta se 

encontra, e qualquer que seja o estado do seu corpo” (p. 13). 

Se as histórias de vida estivessem incluídas nas histórias de saúde, muita informação 

relevante podia estar disponível para a orientação da previsão, partilha e decisão 

conjunta, operada entre o enfermeiro e a pessoa com quem este cuida. 

Especificamente, uma história da capacidade de rir de si, em alturas de perda 
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inesperada, tragédia ou doença, ou, em contraste, a capacidade de sobreviver a 

provações, de modos versáteis, resistentes e mesmo magnânimos, pode fornecer 

sinais de resistência pessoal e potencial de saúde, para avançar firmemente ao 

encontro de eventos semelhantes da vida, agora e no futuro. 

Há razão para acreditar que a sabedoria de conhecer o que é importante, é uma 

sabedoria duradoura de personificação em que se pode confiar, para ir ao encontro de 

sempre novos desafios de viver, envelhecer e morrer? Qual é o papel de rir do 

próprio, na preservação da vida, em todas as suas formas envolventes? 

Várias narrativas mostram a evidência de que o humor e riso podem ser aprendidos 

(José, 2002). Rir do próprio em pessoas que vivem com doenças crónicas, como a 

artrite reumatóide, entre outras, representa situações corporizadas de adversidade, 

requerendo enorme força interior. Se a auto-preservação e as atitudes de 

sobrevivência forem fundamentais para rir de si, em cidadãos adultos, qual é o 

recurso potencial disponível para os que sobrevivem a doenças trágicas e que podem 

ser internados em comunidades de cuidados? 

O riso de si pode ser uma manifestação de reconhecimento de um padrão (modelo), 

no meio da adversidade e diversidade da vida? O significado de ser capaz de 

reconhecer o que é essencial na vida, enquanto se deixa libertar as fixações 

destrutivas, parece promissor, se tal capacidade se associar com a capacidade de 

sobrevivência através da tragédia e da perda pessoal. Rir de si próprio, entre outras 

coisas, é uma sabedoria profunda e uma capacidade com um valor incrível. 

Os constrangimentos da doença, juntamente com os da vida moderna, desafiam as 

aptidões dos profissionais para os cuidados. O humor pode ser uma ferramenta 

importante, numa abordagem holística dos cuidados de saúde, e uma estratégia 

apropriada no auxílio às pessoas, no cenário da vida privada ou em comunidade. De 

facto o humor pode revelar-se, numa atmosfera de respeito mútuo e construtiva, 

como um utensílio muito útil na comunicação e permitir, deste modo, encontrar a 

pessoa para além das palavras, dos gestos, dos factos e das ideias anunciadas. Apesar 

disto, o uso do humor, como acção de enfermagem, e na interacção 

enfermeiro/doente não é, ainda, habitual. 
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O humor já passou por fases de turbulência, estímulo, animosidade e cogitação e o 

resultado foi um conjunto de documentos, incluindo uma discussão definitiva por 

Robinson (1991), onde esta revela a aceitação da necessidade de incluir o humor na 

optimização dos cuidados de saúde e um reconhecimento de que o humor facilita a 

própria sobrevivência, enquanto se enfrentam as tensões quotidianas. 

A ideia de que o humor promove a catarse de sentimentos de frustração, raiva e 

hostilidade foi promovida por Sigmund Freud, nos primórdios do século XX (James, 

1995). Os doentes que enfrentam doenças graves, passíveis de morte, devem lidar 

com muitos destes tipos de sentimentos. O humor pode permitir que uma pessoa 

transmita alguns dos sentimentos, associados a uma situação dolorosa, concentrando-

se nos seus elementos cómicos e pode dar aos doentes e aos enfermeiros um alívio 

temporário numa realidade dolorosa (Robinson, 1991). 

São infindáveis as pressões externas e o stresse a que os enfermeiros estão 

diariamente sujeitos, e a sua gestão, obriga-os a utilizar estratégias que lhe permitam 

conseguir atingir ou manter harmonia. O humor é uma estratégia incontestável para 

ajudar a atingir esse objectivo (José, 2002). Na realidade os profissionais utilizam 

humor nas diversas acções que realizam, servindo-se dele para os ajudar a integrar 

novos profissionais, para cuidar com as pessoas e para aliviar o stresse, através da 

criação de piadas acerca do ambiente hospitalar e das actividades desenvolvidas e a 

desenvolver (Holden, 1993). 

O humor terapêutico é percebido como qualquer acção que promova a saúde e o bem-

estar por estimular uma descoberta divertida, uma expressão, ou apreciação do 

absurdo e das incongruências da vida (AATH, 2005) e é uma forma de interacção que 

ocorre num determinado contexto, influenciando-o e sendo influenciado por ele, 

condicionando, deste modo, o estímulo humoroso e o seu utilizador (Adams & 

Mylander, 1993).  

Não raras vezes, quando se percorrem unidades de cuidados de saúde, observamos 

que os enfermeiros brincam entre si, ou com os doentes, promovendo a 

descontracção do ambiente e isso relaciona-se com o próprio humor, com o sentido 

de humor e com a atitude face ao humor (Astedt-Kurki & Liukkonen, 1994). 
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O humor é, e de acordo com Watson (1999), uma arte de cuidar transpessoal, pós- 

-moderna, tal como a literatura, a poesia, o diálogo, o ensino e outras. Esta autora 

(1999) continua, afirmando que os enfermeiros interagem com doentes e familiares, 

continuamente e ao longo do ciclo vital, dentro e fora das instituições, e que, apesar 

de terem autonomia para usar modalidades de cuidar ainda não descobertas, têm 

deixado por explorar esta área do cuidado. 

De facto, o humor pode ter inúmeros benefícios para a saúde da pessoa. Deste modo, 

quando utilizado no cuidado de enfermagem, o humor pode ser um mecanismo de 

extrema importância na interacção do enfermeiro, com a pessoa com quem este 

cuida, e na forma como esta última percepciona a sua situação de saúde, o 

internamento e toda a sua envolvente biopsicossocial e espiritual. 

Neste sentido, tendo presente que cada pessoa vivencia o internamento hospitalar de 

modo peculiar, de acordo com experiências anteriores, sentimentos e emoções 

vividas, é imperativo compreender a resposta biopsicossocial e espiritual de uma 

pessoa internada, submetida ou não a intervenção cirúrgica, de modo a compreender 

o possível contributo da utilização do humor para o seu bem-estar, relacionando os 

vários tipos de humor com a sua utilidade nas diversas situações. 

O internamento hospitalar modifica o modo de viver da pessoa, alterando a sua 

autonomia e o seu papel social, e transporta consigo sentimentos associados, muitas 

vezes, a sofrimento e morte. A pessoa internada num serviço de cirurgia experiencia 

sentimentos, face à alteração da sua situação de saúde, que geralmente se encontram 

associados ao medo e à incerteza acerca do resultado, da existência de desconforto e 

dor, de alterações na imagem ou função corporal, de perda de independência e de 

alteração dos papéis sociais (Marek, & Boehnlein, 2003).  

O alívio da ansiedade e tensão, em situações de intervenção cirúrgica, é um dos mais 

importantes benefícios para a recuperação da pessoa internada num serviço 

cirúrgico, sendo que a utilização do humor dissipa todo um conjunto de alterações 

fisiológicas causadas pelo estado de ansiedade (Robinson, 1991). Neste sentido, 

Rickman e Waybright (2006), referem que alguns estudos realizados mostraram que 

pessoas submetidas a intervenção cirúrgica, cujo humor foi implementado como 
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acção de enfermagem no período pós-operatório, sentiram menos dor, quando 

comparado com pessoas na mesma situação clínica que não vivenciaram a utilização 

do humor durante a sua recuperação. Estudos já realizados, mostraram que a redução 

da ansiedade, no período pós-operatório, facilita a recuperação da pessoa e reduz, 

significativamente, as complicações pós-operatórias (Robinson, 1991). 

Em situações de stresse, como no caso de intervenção cirúrgica, o humor pode ajudar 

a pessoa a expressar os seus medos, preocupações e dúvidas, bem como ajudar o 

profissional de saúde a reconhecer estes sentimentos na pessoa e, assim, intervir 

alegre e espontaneamente, de forma a responder às suas necessidades e ensinando a 

pessoa a controlar a situação (Baquero, 2001). 

No sentido de facilitar que a pessoa com quem cuida consiga atingir o maior bem-

estar possível, o enfermeiro tem ao seu dispor o humor enquanto acção de 

enfermagem. Com esta nova acção de enfermagem o enfermeiro poderá conseguir 

como resultados, respostas humanas dirigidas à facilitação do bem-estar antes 

referido. Essas respostas passam, de entre outras, pela alegria, pelo alívio do 

sofrimento, da dor, da tensão, do medo da cirurgia, da anestesia, do diagnóstico e da 

perda de funções e papéis e pela diminuição do embaraço e desconforto da pessoa 

com quem cuida, durante a prestação de cuidados de enfermagem (e.g. enema, 

exposição corporal, banho, entre outros), pela facilitação da comunicação e pelo lidar 

com a incapacidade e com a morte (Robinson, 1991; Wooten, 2002; José, 2003). 

Também a equipa pode beneficiar do uso do humor, no seu funcionamento e na 

relação com a pessoa com quem cuida e famílias e, ainda, com outros profissionais. 

Aí o humor pode ajudar a conseguir “quebrar o gelo” e barreiras sociais, a lidar com o 

sofrimento, frustrações, dificuldades e morte, a aumentar a segurança do enfermeiro 

durante a realização de técnicas e procedimentos, a gerir conflitos construtivamente, 

a aumentar a solidariedade e a coesão, a quebrar rotinas, a diminuir a rigidez 

organizacional, a facilitar a mudança e a aumentar a produtividade (Robinson, 1991; 

Wooten, 2002; José, 2003). 

A relevância do humor na prática de enfermagem pode ser atestada, ainda que de um 

modo algo eclético, na obra de Johnson, Bulechek, Dochterman, Maas e Moorhead 
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(2002) onde este surge como intervenção, para vários diagnósticos de enfermagem, 

tais como défice de recreação, tristeza omnipresente; defender-se de situações 

difíceis, isolamento social, ansiedade, confusão crónica, dor aguda e dor crónica, 

entre outros. O humor é, contudo, relevante para os cuidados de saúde, em geral. 

Considerando os cuidados de saúde como a promoção da saúde, preservação do bem- 

-estar mental e físico, prevenção, tratamento e gestão da doença, através dos serviços 

prestados por médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde e dirigidos a 

indivíduos e populações (World Health Organization Report, 2000), pode concluir- 

-se que o uso do humor, no seu seio, pode, não só, ajudar a pessoa, como promover 

um bom ambiente de trabalho, entreajuda e solidariedade entre os elementos da 

equipa multidisciplinar. Entre outros aspectos positivos, o recurso ao humor nos 

cuidados de saúde, ajuda o enfermeiro a gerir situações difíceis, para além de 

produzir efeitos extremamente positivos não só no momento em que ocorre o 

humor, mas para além do mesmo (Berk, 2001). 

O humor funciona, como modelador do stresse, desempenhando um importante 

papel na manutenção de uma saúde psicológica e física ao ajudar a fazer face a 

situações de distresse que acontecem na vida e promovendo o bem-estar da pessoa 

cuidada e do enfermeiro (Robinson, 1991). 

Embora as pessoas tenham, desde há muito tempo, usado o humor como mecanismo 

de cuidados, a enfermagem ainda resiste a utilizá-lo como acção, no entanto é esta, 

de entre as profissões da área da saúde, quem tem conduzido o estudo do humor e do 

seu uso, no contexto da prática clínica. Este facto não surpreende, se pensarmos que 

são os enfermeiros quem mais lida com a tensão, sofrimento e perda. 

Apesar do humor ser pouco utilizado pelos enfermeiros, Robinson (1982) alerta para 

o facto de que a necessidade de rir, e consequentemente, a necessidade de humor é 

tão fundamental como a necessidade de amor, de segurança ou confiança, devendo 

ser considerado, pelos profissionais de saúde, como uma necessidade humana básica. 

Aceitar a pessoa como única e agir de acordo com os seus valores, respeitá-la, ajudá-

la a encontrar um sentido para a sua vida, estimular os seus sentidos, entre eles o 
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sentido de humor, são pontos essenciais de uma relação que pode ser 

verdadeiramente gratificante para ambos os parceiros de cuidados. Todos temos 

necessidade de ser felizes, de brincar e de rir. Estas dimensões deverão ser 

consideradas pelos enfermeiros, pois a libertação das capacidades dos outros passa 

pela libertação das nossas próprias capacidades (Collière, 1989). 

É nesta perspectiva libertadora e de crescimento humano mútuo, que terá lugar a 

utilização do humor entre o enfermeiro e a pessoa cuidada. Através do humor, os 

enfermeiros terão a possibilidade de ajudar a pessoa e sua família a encarar os 

desafios actuais ou potenciais à sua saúde. Refere Robinson (1991), que é importante 

promover o uso do humor, já que este facilita a aceitação das adversidades da vida, e 

cultivar o seu uso como estratégia de comunicação. 

Parece que o humor pode desempenhar importante papel, junto das pessoas 

internadas, como meio facilitador para as sucessivas adaptações que têm de realizar. 

O internamento cria, muitas vezes uma tal ansiedade nas pessoas que as imobiliza e 

isola socialmente. Com a acção humorosa, o enfermeiro pode contribuir para 

prevenir ou minimizar os efeitos do isolamento (Berger & Mailloux – Poirier, 1995). 

O humor possibilita ao enfermeiro compreender e ajudar o doente a compreender, 

apreciar e expressar o que é cómico, divertido ou ridículo, de modo a estabelecer 

relações, libertar a dor, aliviar a tensão, libertar a raiva e facilitar a aprendizagem, 

bem como ajuda a estabelecer relações terapêuticas entre a pessoa e o profissional de 

saúde e coloca à disposição das pessoas formas para lidar com as pressões exteriores, 

situações difíceis e incómodas, conflituosas e impostas pela hospitalização (Robinson, 

1991). 

O ambiente na enfermaria depende muito do próprio humor e bem-estar dos 

enfermeiros (Astedt-Kurki & Liukkonen, 1994). Na realidade as equipas de 

enfermagem, que funcionam eficazmente, constroem o humor em todos os aspectos 

do seu trabalho. Os cuidados, nos hospitais de cuidados paliativos, nas unidades de 

cuidados intensivos e de doenças críticas, têm servido de sede para o humor, o que 

ajuda quer os profissionais quer os doentes a lidar com a tensão e o medo (Stanley, 

1999). Um enfermeiro que revele sentido de humor torna o relacionamento mais 
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fácil pois, numa atmosfera familiar e descontraída, é mais susceptível de se conseguir 

desenvolver uma relação sincera de diálogo. Na maioria das vezes, brinca-se e 

graceja-se com as incertezas, com a incapacidade de cura, com os doentes e com as 

prováveis mortes eminentes.  

Surge claro, que o humor desempenha um papel bem definido na vida quotidiana das 

pessoas e constitui um importante elemento para o bem-estar humano. Os 

enfermeiros têm, assim, que considerar o humor como parte do seu agir profissional 

já que, deste modo, estão a valorizar uma importante estratégia de cuidado. 

Para a pessoa saudável e independente, a sabedoria adquirida contribui para as 

possibilidades de percepção humorosa. Mas, quando as circunstâncias da vida 

alteram a situação de saúde, o humor precisa ser inevitavelmente sacrificado? Quais 

são os benefícios do humor e do riso na vida diária? E como acção de enfermagem? 

O humor, como acção de enfermagem, deve ter em conta a presença de dificuldades 

a nível da audição ou da visão, que podem anular a recepção dos estímulos bem como 

considerar as variações na disposição da pessoa, ao longo do dia, dado que estas 

também se tornam importantes para estabelecer cuidadosamente a oportunidade 

para a acção humorosa.  

O humor, enquanto acção, requer, de facto, uma avaliação cuidada. Existem estados 

mentais, como a confusão evidente, a depressão e a paranóia, que inibem o humor 

(Stuart & Laraia, 2001). Deste modo devem os profissionais reconhecer e valorizar os 

efeitos potencialmente destruidores das suas brincadeiras (Sayre, 2001), não 

esquecendo que brincar pode ser usado para manipular ou para desencorajar 

comportamentos (Bauer & Geront, 1999) e que, se mal interpretado, o humor pode 

ter efeitos devastadores e humilhantes para a pessoa (Robinson, 1991; Struthers, 

1999; Baquero, 2005). 

O profissional da saúde não é necessariamente o originador exclusivo do humor na 

relação com a pessoa doente já que o humor, também, pode ser por esta iniciado. As 

pessoas precisam, primeiro, identificar que comunicações humorosas (livros de 

anedotas, caricaturas, filmes, ...) e que situações resultam com elas. O enfermeiro não 
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deve ter medo de deixar emergir as dimensões lúdicas e alegres da sua personalidade 

já que, desse, modo, está a implementar o “uso terapêutico do seu eu” no contacto 

com os doentes (Hesbeen, 2000). 

Na comunicação verbal o humor ocorre quando pessoa doente e enfermeiro trocam 

piadas, quando se expressam através de metáforas, quando usam um dialecto 

particular ou falam usando provérbios. Também os gestos podem ser usados para 

ajudar a perceber as piadas e a graça a elas subjacentes, e o enfermeiro pode recorrer 

à expressão corporal para explicar uma dada situação. De facto, os enfermeiros 

necessitam considerar o humor, como integrante da sua esfera de competências, de 

modo semelhante a todas as outras. 

Efectivaente, para ser eficaz, a acção de enfermagem humorosa deve ser intencional, 

pessoalizada e pressupor uma apreciação da pessoa com quem o enfermeiro cuida, de 

modo a obter um conhecimento desta. A apreciação necessita incluir a descoberta 

das preferências da pessoa em relação aos estímulos humorosos específicos, 

nomeadamente ao nível da audição, como canções humorosas e anedotas e a 

tentativas de riso visual, como comédias ou filmes mudos. Conhecer a resposta da 

pessoa, aos eventos humorosos, pode fornecer pistas em relação ao que pode 

estimular uma resposta humorosa (Robinson, 1991). 

As acções de enfermagem têm como finalidade promover a saúde e o bem-estar da 

pessoa com quem o enfermeiro cuida, família e comunidade, devendo ser encaradas 

como um momento interactivo, num contexto de relacionamento interpessoal. Este 

agir tem, deste modo, implícito, uma intencionalidade. 

As acções de enfermagem adquirem, pois, significado quando o cuidado resulta de 

uma interacção, onde a intencionalidade no agir e o conhecimento da resposta 

humana esperada (resultado) seja uma realidade.  

É nesse processo de compreensão do Outro, de si próprio e daquilo que o rodeia, que 

o Homem adquire e vivencia a sua consciência do mundo e das coisas, e que usa a 

intenção para as modificar.  
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Consciência é sempre consciência de algo, o que faz com que esta seja intencional; há 

assim uma relação entre consciência e intencionalidade em que a primeira é dirigida 

a alguma coisa e, a segunda, se reveste do interesse em conhecer e revelar algo 

(Quinn, 1996, Leopardi, 2002). Ainda para Leopardi (2002) “…a intencionalidade 

permite juntar num todo o fenómeno, a vivência e o significado a ele atribuídos. A 

intencionalidade é o agir da consciência…” (p. 79) “é a projecção de atenção, com 

propósito e eficácia, em direcção a algum objecto ou resultado” (Schiltz, 1996, p. 31).  

É a tomada de consciência da necessidade de novas modalidades terapêuticas (e.g. 

humor, poesia, música…), denominadas por Watson (1999) como artes de cuidar 

pós-modernas-transpessoais, ainda inexploradas em enfermagem, que permite, e 

baseado num dado diagnóstico, desenvolver uma acção de enfermagem intencional 

(e.g. acção de enfermagem humorosa) e avaliar as respostas humanas obtidas 

(resultados). 

 

Intencionalmente e no sentido de facilitar a compreensão de aspectos descritos ao 

longo da contextualização teórica, sobretudo deste último capítulo, passa-se, agora, a 

desvendar o mapa conceptual do humor enquanto acção de enfermagem (Figura 2). 



 47 

Figura 2 – Humor como acção de enfermagem: mapeamento conceptual 
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Em suma, pode dizer-se que são incontáveis as pessoas que apreciam um bom 

gracejo, que trocam o choro pelo riso e que reconhecem como, em momentos da 

frustração e dor, o bom humor faz esquecer as amarguras e percepcionar alegria 

mesmo quando se confronta com a adversidade. Conseguir humor num determinado 

momento e rir livremente com os outros, pode ser um poderoso antídoto do stresse, 

assim como pode aumentar a flexibilidade e renovar a energia espiritual (Parse, 

1993). Partindo destas premissas é possível visualizar o humor como ferramenta 

terapêutica para o tratamento de doenças, assim como sua relação com o bem-estar e 

a saúde (Knight, 1996). Esta é uma tendência relativamente nova que, embora de 

modo ainda incipiente, se fundamenta na evidência científica, onde é demonstrado 

que o humor e o riso, como a expressão da alegria, actuam nos sistemas 

cardiovascular, respiratório, imunológico, muscular, nervoso e endócrino, entre 

outros (Fry, 1992). Efectivamente, o humor possibilita ver as coisas de uma outra 

forma e é um modo simples de melhorar a saúde. 

O bem-estar das pessoas é promovido, durante o seu internamento nas 

unidades/serviços hospitalares, através das diferentes acções realizadas pelos 

enfermeiros, entre outros envolvidos no processo de cuidados mas, o humor, ainda 

não se encontra englobado na esfera de competências dos enfermeiros e, portanto, 

estes ainda não o integram no seu agir profissional, com a intencionalidade que 

qualquer acção de enfermagem encerra. 
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1. DA JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO ÀS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

No serviço onde se realizou o estudo algumas enfermeiras valorizam a alegria, a boa 

disposição e a brincadeira como factor promotor da saúde das pessoas e como agente 

facilitador da interacção enfermeiro-doente. Assim, em 2003, e no decurso do 

acompanhamento de estudantes em Ensino Clínico, é lançado o repto, por uma delas, 

para “implementar algo relacionado com o humor” no serviço dado que, o marasmo e 

a falta de ocupação vivida pelos doentes, era um problema para a equipa. Esta sentia 

necessidade de desenvolver competências, relacionadas com o uso do humor, que lhe 

possibilitassem, sobretudo ocupar e alegrar os doentes, já que a tristeza destes e a 

apatia em que se encontravam, os preocupava profissionalmente. 

De facto, tradicionalmente, o humor é visto como algo ocasional, espontâneo e do 

qual resultam benefícios, num contexto favorável. Hoje, o estudo do humor, no 

contexto dos cuidados de saúde e especificamente nos cuidados de enfermagem, tem 

vindo a indiciar que o humor tem inúmeros benefícios mas, também, que pode ser 

aprendido, portanto ensinado e que o seu uso pode ser planeado em função do 

resultado desejado para uma pessoa/grupo concretos. 

O humor é de uma enorme complexidade; fenómeno multidimensional e unipessoal 

cujo significado, para cada pessoa, é preciso compreender, antes do seu uso, se o 

pretendermos terapêutico. Muitas acções terapêuticas são realizadas pelos 

enfermeiros, no decurso do processo de cuidados com uma pessoa, contudo, o 

humor, ainda não é considerado uma acção de enfermagem e portanto não integra o 

agir profissional dos enfermeiros. Deste modo, assente em toda a problemática, 

anteriormente exposta, foi delineado este estudo que tem como finalidade Contribuir 

para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem, através da 

implementação do humor enquanto acção de enfermagem. 

Apesar das evidências para que apontam os estudos consultados e realizados, ficaram 

ainda por esclarecer algumas questões que justificam a persistência de investigação 

neste domínio. Na realidade, a implementação do humor, como acção de 

enfermagem, é um processo de mudança complexo. Complexo o objecto de estudo, 
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complexas as acções, e complexo o contexto. Assim, e congruente com a finalidade 

do estudo, assume-se uma questão de investigação central: 

Será que o humor pode integrar o agir profissional dos enfermeiros, de um serviço 

de cirurgia, de Portugal? 

E cinco questões secundárias: 

- Qual o conceito de humor usado pelos enfermeiros?  

- Que papel consideram, os enfermeiros, desempenhar o humor na prática de 

cuidados de enfermagem?  

- Que intenção norteia a acção humorosa do enfermeiro?  

- Que estratégias usa o enfermeiro para implementar o humor enquanto acção 

de enfermagem?  

- Que respostas humanas do doente advêm da acção humorosa do enfermeiro? 
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2. PRESSUSPOSTOS TEÓRICO-PARADIGMÁTICOS 

 

Neste capítulo, inicialmente, aclara-se a importância de Jürgen Habermas para a 

investigação-acção emancipatória em enfermagem e, de seguida, explicitam-se os 

pressupostos que enquadram este estudo. 

 

 

2.1. DESCOBRINDO A RELEVÂNCIA DE JÜRGEN HABERMAS, PARA A  

         INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO EMANCIPATÓRIA EM ENFERMAGEM 

 

Filósofo alemão, sociólogo, jornalista e professor universitário, Jürgen Habermas, 

nascido em 1929, está considerado e dentro do pensamento contemporâneo, uma 

personalidade basilar. É reconhecido, dentro da filosofia moderna, como um lúcido 

analista da modernidade. Discípulo de Theodor Adorno desenvolveu a sua trajectória 

profissional estreitamente ligada à escola de Frankfurt onde, na actualidade, se 

encontra como professor emérito (Herrera, 2004). 

Para Habermas a teoria deve ser crítica, baseada nas lutas políticas do presente, e 

construir-se em nome de um futuro para o qual trabalha; é exame teórico e crítico da 

ideologia, mas também crítica do presente. Este considera uma fantasia pretender-se 

elaborar uma ciência pura e, desse modo, tenta fazer ressaltar as raízes humanas mais 

profundas do trabalho científico. Contra a ilusão da teoria pura procura iluminar as 

raízes antropológicas da prática teórico-científica e evidenciar os interesses, que 

estão no princípio do conhecimento, particularmente do conhecimento científico 

(Habermas, 2007). 

A teoria crítica teve a sua génese pelos anos 20 (século XX), na escola alemã de 

Frankfurt, da qual Theodor Adorno é percursor, e tinha uma posição filosófica 

particularmente marxista, que foi abandonada por volta dos anos 30. A crítica ao 

capitalismo foi retomada, com mais veemência, na década de 60, com Jürgen 

Habermas. Actualmente, a teoria crítica está presente em diferentes escolas de 

pensamento e é defendida por diversos pensadores que têm em comum a oposição a 
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uma teoria positivista, numa crítica às concepções tradicionais de ciência, a crítica às 

instituições sociais existentes e a defesa de linhas de emancipação pessoal e social 

(Habermas, 1997; Nogueira, 2001a; 2001b; Kemmis, 2001, Herrera, 2004). 

As críticas efectuadas, pela teoria crítica, assemelham-se às efectuadas pelos pós-

modernistas, para quem Lyotard (2003) é uma referência, e dizem respeito, 

essencialmente, à incredibilidade de que o mundo possa ser compreendido em 

termos de grandes teorias e à denegação dos valores da modernidade, defendendo 

que esta última oprime, reprime e subjuga (Nogueira, 2001a; 2001b). 

A teoria crítica está, enquanto crítica ideológica, na génese do construcionismo social 

já que desafia o corpo de crenças e ideologias dominantes, deseja a emancipação 

ideológica dos grupos que, através de uma análise crítica aos valores instituídos, 

parecem desenvolver uma tomada de consciência comum (Nogueira, 2001a; 2001b) e 

acredita que a realidade social é construída através da acção das pessoas. 

O construcionismo social surge nos finais da década de sessenta e derivou da crise 

das ciências sociais, quando estas se começaram a afastar de uma concepção 

positivista e se aproximaram de uma abordagem mais interpretativa, onde o 

significado passou a ser o elemento central (Bruner, 1991). 

Os significados influenciam as acções e as decisões dos seres humanos (Álvaro, 2003), 

e, em geral, podemos referir que a perspectiva teórico-metodológica do 

construcionismo social considera que a realidade social é construída através das 

práticas sociais. Nisso influi a maneira como entendemos o mundo e portanto o nosso 

comportamento. Acerca deste aspecto Gergen (1996) refere que o construcionismo 

social possibilita novos modos de conhecimento que nos ajudam a (re)pensar a 

sociedade e os indivíduos que a formam. Para o mesmo autor (1996) os processos 

sociais que constituem a realidade concretizam-se nos discursos acerca dela, o que 

significa que a linguagem e os seus sentidos, compartilhados, constroem realidades e 

mudam com as relações sociais. 

Efectivamente este posicionamento supõe questionar a forma convencional como o 

mundo é olhado. O construcionismo social questiona os dados adquiridos, defende 
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que não existe nenhuma verdade absoluta (tanto mais que a produção do 

conhecimento, situada histórica e culturalmente é o resultado de práticas sociais), 

que o conhecimento se constrói através de processos sociais e que as descrições ou 

construções que fazemos do mundo estão ligadas a uma determinada concepção 

social (Serra, 2005). 

O pensamento de Habermas é uma crítica ao positivismo e, sobretudo, à ideologia 

dele resultante, ou seja, o tecnicismo. O tecnicismo é a ideologia que consiste na 

tentativa de fazer funcionar na prática, o saber científico e a técnica que dele possa 

resultar. Nesse sentido, pode falar-se de uma interdependência entre ciência e 

técnica, pois esta, embora dependa da primeira, retroage sobre ela, determinando o 

seu percurso. A crítica do positivismo científico e filosófico, levada a cabo por 

Habermas, é inseparável da sua luta contra o objectivismo tecnocrático. Positivismo 

e tecnicismo são, assim, duas faces da mesma e falaciosa moeda ideológica 

(Habermas, 2007). 

Na medida em que as acções sejam regulamentadas institucionalmente, serão regidas 

e normalizadas por expectativas de conduta que, a não se verificarem estas e sim 

outras, serão sancionadas (Habermas, 1997). Este autor (1997) continua referindo 

que, se as acções são reguladas por sistemas de progresso técnico elas adequam-se ao 

padrão de acção estratégica ou instrumental exigido podendo, assim, ser entendidas, 

por um observador externo, como reacções de adaptação ao meio, capacidade de 

adaptação esta que distingue o mundo social do mundo animal. 

De facto, os indivíduos socializados, podem ter baixo controle sobre as condições 

externas para a sua existência, atingindo em primeiro lugar um domínio técnico 

sobre os processos da natureza – função da técnica vinculada à produção – e só 

depois a necessidade de técnicas de permuta e comunicação que vêm exigir novas 

formas de cooperação (Habermas, 1997), exemplificando, a este propósito “as 

técnicas de higiene e medicina servem para proteger-se das doenças, as técnicas 

militares para proteger-se dos inimigos exteriores. Estes meios primários pertencem a 

sistemas que organizam formas de cooperação” (p. 328). As formas de cooperação 

correspondem, deste modo, à situação dos meios técnicos o que faz com que novas 
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formas de produção requeiram nova organização do trabalho, novas armas novas 

estratégias, novas competências, novas acções… 

Uma análise teórica e epistémica da racionalidade como sistema funcional da 

sociedade, e nesse sentido, em antítese à razão instrumental foi desenvolvida por 

Habermas (2003a). Na ideia de mundo da vida, ele mostra a racionalidade dos 

indivíduos mediada pela linguagem e comunicabilidade, estruturando três mundos  

– objectivo (totalidade das realidades existentes), subjectivo (totalidade das vivências 

às quais cada um tem acesso privilegiado) e social (totalidade das relações 

interpessoais legitimamente reguladas) –, e estabelecendo a racionalidade 

comunicativa como instrumento de consenso social, ao acreditar que esta se faz por 

homens reais no mundo real (Habermas, 2003a). 

Numa época em que umas classes dominam e reprimem a necessidade parcial de 

emancipação das outras, acabando por afectar o interesse emancipatório da espécie 

enquanto tal, pode dizer-se que o consenso social é delicado já que ele só pode existir 

quando as relações são simétricas na comunicação ou seja, quando existem relações 

de reconhecimento mútuo, de assunção da perspectiva do outro, de uma vontade 

comum para considerar as tradições com os olhos de um estranho ou de disposição 

para aprender acerca do Outro (Habermas, citado em Herrera, 2004). 

Ora estes pressupostos são determinantes na comunicação em enfermagem e, quando 

de comunicação se trata, e reportando-nos à teoria da Acção Comunicativa de 

Habermas (2003a) pode dizer-se que a linguagem é o meio para o entendimento e 

para o consenso entre os Homens. Na acção comunicativa privilegia-se um tipo de 

reflexão e discussão (acção comunicativa) que fazemos quando interrompemos o que 

estamos a fazer para explorar a sua natureza dinâmica e mérito (Kemmis, 2001) e 

pressupõe-se a existência de pretensões de validade mutuamente reconhecidas. Deste 

modo, uma pessoa que proceda numa atitude comunicativa deve, ao efectuar 

qualquer acto de fala, apresentar presunções de validade universal e presumir que 

estas podem ser defendidas, se quer participar num processo de entendimento 

(Habermas, 2002; 2003a). 
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A participação da pessoa num processo de entendimento prevê, assim, que esta 

enuncie de uma forma inteligível; que dê ao ouvinte algo que este compreenda; que 

se faça a si próprio entender e que atinja o seu objectivo de compreensão junto de 

outrem (Habermas, 2002). Neste processo o falante deve escolher um modo de 

expressão que seja inteligível para que ele e o ouvinte se possam compreender, deve 

ser verdadeiro possibilitando, deste modo, que o ouvinte possa partilhar o seu 

conhecimento e considerar credível o discurso, bem como deve escolher um discurso 

que respeite as normas e os valores permanecentes, de forma, a que o ouvinte o 

aceite e, juntos, consigam concordar mutuamente, numa base normativa por ambos 

reconhecida; este é o princípio da compreensão recíproca, do conhecimento 

partilhado, da confiança mútua e da concordância, sendo que esta última se baseia no 

reconhecimento da compreensibilidade, verdade, sinceridade e acerto: as quatro 

pretensões de validade (Habermas, 2002). 

A continuidade da acção comunicativa é, pois, determinada pela existência de 

consenso necessário a um entendimento; consenso esse apenas possível quando 

permanecem inabaláveis as quatro pretensões de validade já mencionadas 

(Habermas, 2002). Quando a acção comunicativa não poder ser continuada, a 

interpretação mútua que cada um faz da situação terá a função de conseguir uma 

redefinição da situação, de modo a que todos possam partilhar no entanto, se esta 

tentativa for infrutífera, a acção comunicativa é interrompida ou recomeçada, com a 

intenção de conseguir um entendimento a um outro nível (Habermas, 2002). 

Como já foi referido e de acordo com Habermas (2001), a comunicação só se produz 

quando, para todos os participantes, existe simetria da distribuição de oportunidades 

para escolher e executar os actos de fala, para decidir e opor-se, para permitir e 

proibir, para fazer promessas e retirá-las, para pedir e exigir. Esta simetria 

possibilitará uma interacção ideal, um entendimento num quadro de uma acção de 

negociação e não num campo de dominação de um sobre o outro (Habermas, 2001). 

Sendo o Homem um ser de relação, a teoria da acção comunicativa de Habermas é de 

especial relevo para a prática de enfermagem já que a comunicação que se estabelece, 

na interacção enfermeiro-doente, é vital para a efectividade de cada cuidado de 
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enfermagem e para a vida de cada um dos intervenientes. Na realidade, a 

comunicação está directamente ligada à linguagem, sendo esta uma ferramenta 

essencial para que as relações entre as pessoas possam desenvolver-se, a partir de uma 

clara compreensão de cada um dos intervenientes (Baccgega, 1998). 

Daqui se depreende a importância capital da acção comunicativa no contexto da 

prática, mas também da investigação-acção emancipatória em enfermagem, quando 

se pretende mudança e desenvolvimento de novas competências, estas irrealizáveis 

sem o entendimento e a simetria de relações entre todos os intervenientes. 

 

 

2.2. ENQUADRANDO O ESTUDO: PRESSUPOSTOS ORIENTADORES 

 

A investigação-acção emancipatória é um tipo de abordagem que tem ênfase na 

prática e emancipa os que nela estão: os participantes. Deve ser encarada como uma 

metodologia que permite colocar em evidência o conhecimento tácito; um meio para 

desenvolver teorias da acção e um caminho para a compreensão da relação 

simbiótica e complementar entre os conceitos, a teoria e a prática, bem como para 

realçar alguma da complexidade desta relação (Waterman, Webb & Williams, 1995). 

O seu focus na prática, que se desenvolve num local particular, e que envolve a 

colaboração entre investigadores e práticos, coloca-a na investigação qualitativa 

(Bryman & Burgess, 1999). 

Considera-se que a investigação-acção emancipatória pode ser um importante e 

poderoso instrumento de mudança institucional e social, já que nela existe um 

verdadeiro envolvimento dos profissionais, no sentido de desenvolverem ou 

melhorarem as suas práticas, a compreensão do que os rodeia e o contexto onde 

evoluem (Dolbec, 2003). É neste sentido que a teoria crítica dá um forte contributo a 

esta metodologia, ao afirmar que a razão de ser de todo o conhecimento gira à volta 

da emancipação das pessoas, e que esta pode ser estimulada pela auto-reflexão crítica 

que estas fazem sobre a sua prática (Habermas, 1997). 
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A investigação-acção tem vindo, e ao longo dos anos, a ser usada em enfermagem, 

com diferentes finalidades: Projectos de mudança organizacional relativos à 

prestação de cuidados, num dado serviço; abordagens profissionalizantes para o 

desenvolvimento do papel profissional; preparação dos estudantes de enfermagem 

para o seu papel como enfermeiros e para mudanças organizacionais em larga escala 

(Badger, 2000). Esta metodologia tem como objectivo desenvolver ou melhorar as 

práticas das pessoas, a sua compreensão acerca da prática e a própria situação na qual 

as práticas se desenvolvem (Bryman & Burgess, 1999; Dolbec, 2003). 

Assume-se, tal como afirmado por Waterman et al. (1995) e Serrano (2001), que a 

filosofia da investigação-acção suporta uma abordagem crítica da profissão de 

enfermagem, que permite que a equipa estude o problema a investigar procurando 

emancipar-se, tendo como características o reconhecimento, identificação e 

atempada resolução de tensões e contradições da prática, e visando aumentar a 

qualidade de vida das pessoas através da pesquisa, sobre aspectos da prática que as 

preocupam ou fazem sentir desconfortáveis. Este é um tipo de investigação que não é 

desanexado dos desafios da prática, mas que se dirige para um maior 

desenvolvimento pessoal e profissional dos profissionais; é uma investigação sobre a 

prática, onde o investigador é um participante envolvido. 

A investigação-acção é, pois, um estudo sistemático, pelos profissionais, da sua prática 

e no seu contexto, com o propósito de incrementar mudanças nessa prática e tal como 

declarado por Streubert e Carpenter (2002) e Elliott (2005), de compreender as práticas 

e as situações onde se desenvolvem. Ela caracteriza-se, e como dito por Bryman e 

Burgess (1999), por ser participativa, prática, colaborativa, emancipatória, crítica e 

reflexiva e desenvolve-se numa espiral que compreende planeamento, acção, reflexão 

e avaliação tal como referido por Waterman et al. (1995). 

De acordo com Streubert e Carpenter (2002) a investigação-acção tem quatro 

características fundamentais. Assim, a primeira delas, é a procura de soluções para 

problemas da prática, através da implementação e avaliação do sucesso das mudanças 

identificadas numa prática específica. Segue-se a colaboração entre os investigadores 

e os profissionais, formando uma equipa de investigação. Depois a implementação de 
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mudanças na prática, como estadio vital no processo de investigação. Por último 

surge como característica o desenvolvimento de teoria, onde os investigadores da 

acção ajudam os profissionais a reflectirem na sua prática à medida que o processo 

investigativo avança. Esta reflexão vai permitir clarificar o que está obscuro, 

possibilitando identificar factores que influenciam a prática. Para Streubert e 

Carpenter (2002), apesar de não ser a sua função principal, a investigação-acção pode 

dar importantes contributos para mudar teorias já existentes ou formular novas 

teorias de mudança. 

Os enfermeiros-investigadores escolhem a metodologia de investigação-acção, e 

implementam um estudo deste tipo, conjuntamente com os enfermeiros da prática, 

quando desejam mudar a prática de enfermagem através da identificação da solução 

para um problema comum. Este tipo de metodologia, que se desenvolve de modo 

semelhante à do processo de enfermagem permite, assim, melhorar a prática do 

profissional, melhorar a compreensão da prática do profissional, melhorar a situação 

em que a prática é exercida e melhorar a compreensão que o profissional faz da sua 

prática, desígnios que são mencionados por Bawden e Zuber-Skerritt (2002). 

O conhecimento em enfermagem é, deste modo, construído na prática e, o facto das 

pessoas estarem envolvidas e conhecerem o contexto, permite-lhes estudar 

aprofundadamente um dado fenómeno. Isto significa que o conhecimento, em 

enfermagem, e tal como refere Reason (1988), se constrói com a enfermeira quando 

faz enfermagem, no entanto a auto-reflexão e o auto-conhecimento são 

indispensáveis para colocar em evidência o conhecimento produzido. Para Habermas 

(1997) o conhecimento deve ser “visível” pois ele nunca é desinteressante, mas 

sempre construído por pessoas humanas para servir interesses humanos e estes têm 

carácter técnico, prático e emancipatório. 

Já que a investigação-acção tem como objectivo influenciar directamente o mundo 

da prática porque tem utilidade prática, fornece um mecanismo para a mudar e, em 

simultâneo, avalia o resultado dessa mudança ela parece ser, de facto, uma 

metodologia muito útil, no actual contexto dos cuidados de saúde, onde as mudanças 

se operam muito rapidamente. 
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Assim, os sujeitos do estudo são encorajados a ser co-investigadores e a desenvolver 

um sentido de posse com o objectivo de aumentar o sentimento de autonomia e 

controlo para, ao final de um tempo, melhorar a posição de todos, e de cada um, na 

sociedade e, em consequência, as suas vidas (Waterman et al., 1995). Os mesmos 

autores (1995) referem, ainda, que a investigação-acção é um veículo para fazer ouvir 

a voz dos que estão em desvantagem na sociedade, como é o caso de enfermeiros e 

doentes, bem como um modo de conseguirem ganhar algum poder. 

Assume-se, aqui, que a investigação-acção desempenha uma importante função 

formativa; é uma formação permanente que vai sendo adquirida na prática. Esta 

formação, e tal como dito por Serrano (2001), que se vai construindo com reflexão 

crítica e no contraste diário do “que fazer profissional”, no debate entre teoria e 

prática, entre realidade e utopia, entre o que é e o que devia ser, configura um novo 

tipo de enfermeiro exigente e flexível, com capacidade para educar e educar-se, num 

quadro de permanente melhoria.  

Avoca-se que a investigação-acção emancipatória constitui, pois, um elemento-chave 

na formação e no aperfeiçoamento constante, capaz de unir a teoria e a prática, na 

resolução dos problemas criando profissionais conscientes e reflexivos, 

comprometidos em mudar-se a si próprios, às suas práticas e às situações contextuais 

onde estas têm lugar (Serrano, 2001). Esta abordagem metodológica, onde os 

participantes são activos e investigam sobre a sua prática, para a transformar, mostra 

a tomada de consciência e o respeito para com a integridade dos indivíduos e baseia-

se em pressupostos filosóficos, assentes numa visão humanística da natureza, ligados 

à teoria crítica de Habermas, que rejeita as noções positivistas de racionalidade, 

objectividade e verdade.  

Durante todo o processo de investigação os co-investigadores podem planear o uso 

de métodos diferentes de recolha de dados, de modo que cada um deles consiga, 

parcialmente, ultrapassar as suas próprias limitações funcionando como um ponto de 

comparação com o outro. De facto, e como afirmado por Waterman (1998), uma 

atitude indutiva, de questionamento, de pesquisa activa, os movimentos de vaivém 
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entre teoria, investigação e prática, as múltiplas técnicas de recolha e até e análise de 

dados e os variados investigadores, são aspectos centrais da investigação-acção.  

Arroga-se que, pelo facto do humor se apresentar como um conceito dotado de uma 

enorme subjectividade e por se desejar obter uma completa descrição deste 

fenómeno, isso “conduz” ao uso de metodologias qualitativas. A perspectiva émica, 

enfatizada por de la Cuesta Benjumea (1997) é, pois, fundamental, já que só desse 

modo se poderá compreender a experiência vivida por doentes e enfermeiros, 

quando o humor é utilizado enquanto acção de enfermagem. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994) os estudos indutivos apresentam cinco 

características básicas: a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como a sua 

fonte directa de dados e o pesquisador como seu principal instrumento (Richardson, 

1998); os dados colhidos são predominantemente descritivos; a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto; o “significado” que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo investigador e a análise dos 

dados tende a seguir um processo indutivo. 

Os métodos indutivos caracterizam-se por um questionar constante visando 

compreender um problema, num contexto natural, com base na construção de um 

olhar complexo ou holístico, relatando as perspectivas detalhadas dos informadores 

(Creswell, 1994) e colocam a ênfase na sua compreensão do comportamento 

humano. 

Na realidade as várias metodologias qualitativas têm em comum o estudo e a 

compreensão da vida, a partir do ponto de vista dos sujeitos. Deste modo, este tipo de 

metodologia possibilita conhecer e compreender o mundo do outro através do seu 

ponto de vista, das suas experiências e processos de vida.  

A investigação qualitativa é uma estratégia de investigação social, que engloba 

diferentes métodos e que se usa quando se pretende interpretar um fenómeno social 

a partir do ponto de vista dos sujeitos, quando se recolhem dados em ambiente 

natural e quando se deseja gerar teoria (Bryman & Burgess 1999). Esta metodologia, e 

tal como Leininger (1985) considera, é a melhor para compreender a totalidade das 
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experiências de vida das pessoas, atendendo ao contexto onde ocorrem, dado que está 

essencialmente preocupada com o estudo profundo do fenómeno humano e que 

permite ao investigador explorar o significado dos acontecimentos e das vivências 

das pessoas que os estão a experienciar, ou experienciaram. 

A ciência de enfermagem tende no sentido de empregar teorias qualitativas e outras 

abordagens, que permitam uma observação rigorosa e sistemática da experiência de 

cada um e assim revelem e elucidem o mundo vivido da saúde/doença e o fenómeno 

do cuidar (Watson, 1988). De facto, numa abordagem indutiva, o propósito dos 

investigadores é o de melhor compreender o comportamento e a experiência 

humana e, para tal, o investigador fala com as pessoas acerca das suas percepções e 

experiências de vida. 

Dado que se pretende integrar o humor no agir profissional dos enfermeiros, através 

da implementação do humor enquanto acção de enfermagem, o que por si só implica 

mudança, emancipação e transformação das pessoas, práticas e contextos e dado que 

a mudança só é possível quando “parte de dentro” decidiu-se, como desenho, um 

estudo de investigação-acção emancipatória, de natureza indutiva. Este é, como já 

referido, um estudo que se centra no agir profissional dos enfermeiros e que tem 

como objecto o “Humor como acção de enfermagem”. Para tal, acolhe aportes da 

Teoria Crítica e da Teoria da Acção Comunicativa de Jürgen Habermas e do 

Construcionismo Social. 

A face política dos cuidados de enfermagem habita no fenómeno do poder que lhe é 

inerente e, portando na sua capacidade para coagir ou emancipar. Nova competência 

se discute neste estudo e, por tal facto, escolheu-se uma metodologia que permitisse a 

emancipação para novas e diferentes competências, numa esfera de actuação 

autónoma. Considera-se, pois, e pelos pressupostos atrás enunciados, adequada a 

metodologia de investigação – acção, emancipatória, onde as técnicas de recolha de 

dados passaram pela análise de documentos escritos (notas de evolução, planos de 

cuidados, registos em blocos de notas e narrativas escritas), pela aplicação da Escala 

Multidimensional do Sentido de Humor (tradução da MSHS) a doentes e enfermeiros 

participantes no estudo, pela observação e pela entrevista. 
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Neste estudo utilizaram-se, como atrás referido, várias técnicas de recolha de dados, 

sendo que os dados se analisaram indutivamente e utilizando diferentes recursos 

[análise estatística, análise de conteúdo e análise de discurso, esta última baseada nos 

repertórios interpretativos de Burr (1995)]. Existe a consciência de se ter usado uma 

forma eclética de análise de discurso que, não considerando aspectos linguísticos, 

permitiu, contudo, desocultar como foi integrado o humor, no agir profissional dos 

enfermeiros. 

Antes de passar à descrição do contexto importa reafirmar que este é um estudo 

indutivo, onde a mudança se opera pela modificação dos modos de apreensão da 

realidade e pelo desenvolvimento da tomada de consciência dos indivíduos. O 

conceito de humor, o seu papel no cuidado de enfermagem e o humor na interacção 

enfermeiro/doente serão o foco de atenção da investigadora. 
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3. O CONTEXTO 

 

A caracterização do contexto permite uma revisão da situação problemática e a 

compreensão da conjuntura onde as práticas de cuidados se desenvolvem.  

 

 

3.1. A UNIDADE DE INTERNAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DOS CUIDADOS 

 

A Unidade de Internamento encontra-se situada no quarto piso, ala esquerda, do 

Centro Hospitalar Barlavento Algarvio (CHBA), EPE. Arquitectonicamente pode 

dizer-se que, e partindo da entrada na unidade, do lado direito se encontram todas as 

salas de apoio ao funcionamento desta e, no lado esquerdo, se situam as enfermarias. 

Existem nove enfermarias, sendo seis de três camas e três de duas, todas com quarto 

de banho privativo; uma sala de tratamentos; sala de sujos; quarto de banho para 

pessoal; sala de trabalho, onde é preparada a terapêutica pelos enfermeiros; balcão de 

atendimento com um espaço aberto onde, enfermeiros, médicos, e outros 

profissionais, consultam processos e fazem registos, sendo também onde se 

encontram os terminais de computador. Segue-se o gabinete da enfermeira-chefe e 

uma sala para banho assistido, onde também é guardada roupa e material de higiene 

pessoal. Todas as salas e enfermarias têm iluminação natural. Ao fundo do corredor, 

apresentando-se como se fosse um quadro, está uma enorme janela que dá para o 

exterior, de onde se visualiza o Rio Arade. 

No hall que dá acesso ao serviço, mas que lhe dá apoio, e também à ala direita 

(Cirurgia Geral), existe um secretariado onde trabalham duas funcionárias 

administrativas, uma sala de reuniões, quatro gabinetes médicos e vestiários. 

Relativamente ao movimento assistencial do serviço em estudo (Quadro 1), em 2006, 

a demora média foi de 6.67 dias, tempo que tem vindo a aumentar ao longo dos anos 

em apreço, a taxa de ocupação de 87.60% e um total de doentes saídos de 1925, 

número substancialmente superior a 2005. 
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Quadro 1 – Movimento Assistencial: dados de 2003 a 2006 

Ano 
Nº Doentes 

Saídos 

 
Demora 
Média 
(dias) 

 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Taxa de 
Utilização 

Enfermeiros 
(%) 

HCN/DI 
 

HCP/DI 
 

2003 932 6.07 66.33 136.82 5.82 3.19 
2003 1141 5.32 68.93 143.37 5.71 3.99 
2004 1222 5.44 76.94 131.83 5.08 3.85 
2005 1248 6.36 88.68 143.48 5.14 3.62 
2006 1925 6.67 87.60 150.83 5.38 3.58 

 

 

O ingresso dos doentes na Unidade faz-se através da consulta externa e exames 

especiais, no caso de internamento programado, ou do Serviço de Urgência. As 

admissões pela Urgência constituem cerca de 50% dos doentes nela internados, no 

ano de 2005 (Mimoso, 2005). 

Nesta Unidade de Internamento e em simultâneo com o serviço de Cirurgia Geral, 

exercem funções 14 cirurgiões gerais e três médicos a realizar o internato de 

especialidade de cirurgia geral, 11 Auxiliares de Acção Médica (AAM) e 19 

enfermeiros. 

Os enfermeiros efectuam horário de roullement, à excepção da enfermeira-chefe e 

da enfermeira que a substitui, que apenas trabalham durante o turno da manhã. A 

distribuição do número de enfermeiros e de AAM, pelos turnos, faz-se de acordo 

com o que se apresenta no Quadro 2. 

Quadro 2 – Distribuição do número de enfermeiros e AAM por turno 

 TURNO 
 Manhã Tarde Noite 

Horário 8.00-16.00 15.30- 24.00 23.30-8.30 
Nº Enfermeiros 5 3 2 

Nº AAM 4 2 1 

 

Os cuidados de enfermagem são organizados tendo por base o quadro de referência 

do CHBA EPE que tem subjacente o Modelo de Vida de Roper, Logan e Tierney. A 

equipa de enfermagem utiliza a metodologia do Processo de Enfermagem e o Sistema 

de Classificação de Doentes por Graus de Dependência em Cuidados de Enfermagem 

Fonte: Estatística do CHBA EPE 

Legenda: 

HCN/DI – Horas de cuidados de enfermagem necessárias por dia de internamento 

HCP/DI – Horas de cuidados de enfermagem prestadas por dia de internamento 
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(SCD), no entanto esta metodologia de processo, enquanto instrumento, é algo 

contestada pelos enfermeiros, que sentem a sua utilização formal como um acréscimo 

de trabalho e como pouco útil nos cuidados prestados aos doentes. Relativamente ao 

SCD este também parece ser considerado como pouco vantajoso já que o reforço da 

equipa, e que permitiria baixar a taxa de utilização dos enfermeiros, aproximando as 

Horas de Cuidados Necessárias às Horas de Cuidados Prestados nunca acontece, dada 

a global carência de recursos humanos. 

O método de trabalho utilizado nesta equipa de enfermagem é o método individual. 

A cada enfermeiro é atribuído, pela enfermeira-chefe, um número de doentes, de 

acordo com o grau de dependência destes, e que consta no plano de distribuição 

diária dos enfermeiros e AAM, afixado junto ao balcão central do serviço. Neste 

plano a enfermeira-chefe procura que, a cada enfermeiro, sejam imputadas 

sensivelmente as mesmas horas de cuidados necessários, mesmo que isso implique 

diferença no número de doentes atribuídos, bem como distribui as camas vagas, 

responsabilizando, desde logo, o enfermeiro pelo doente que vier a ser internado 

numa dada cama. O plano de distribuição permite, ainda, que diferentes 

profissionais, conheçam qual o enfermeiro que cuida com determinado doente. 

O facto de os enfermeiros permanecerem, durante alguns dias, com os mesmos 

doentes, sobretudo quando são pessoas que necessitam cuidados complexos, é sentido 

pela equipa como uma mais-valia, já que lhes possibilita um maior conhecimento da 

pessoa com quem prestam cuidados e da sua situação global de vida. 

Verifica-se que há preocupação, da equipa de enfermagem, pelo cuidado global à 

pessoa, centrado nas necessidades desta e envolvendo, geralmente, as pessoas 

significativas. 

No turno da manhã verifica-se, realmente, o “cumprimento” do método de trabalho 

individual, embora exista entreajuda na equipa. A passagem do turno da noite para o 

da manhã, bem como deste para o turno da tarde, fazem-se no gabinete da 

enfermeira -chefe e na sua presença. Só raramente a transmissão das ocorrências, do 

turno da manhã para a tarde, começa às 15 horas e 30 minutos, com todos os 

elementos, situação que se agrava aquando da presença de estudantes em ensino 
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clínico. Algumas vezes inicia-se depois das 16 prolongando-se até às 17 horas, o que 

faz com que os enfermeiros excedam várias vezes o seu horário de trabalho. 

Nos turnos da tarde e noite já não é tão marcada a vigência do método de trabalho 

individual. Os enfermeiros priorizam os cuidados aos doentes que lhe estão 

distribuídos no entanto, algumas vezes, e se o grau de afinidade existente entre os 

enfermeiros que estão de serviço for forte, o mesmo enfermeiro avalia os parâmetros 

vitais de todos os doentes, ou prepara a terapêutica que deveria ser o colega a 

preparar. “Umas vezes uns preparam a terapêutica, outros avaliam parâmetros,.. 

embora cada um tenha «os seus doentes» atribuídos, mas nem sempre é assim, com a 

maior parte das pessoas sim, mas com outros não, cada um fica com os seus e pronto” 

(sic). Os enfermeiros não consideram que isto diminua a qualidade dos cuidados, já 

que todos os restantes cuidados são prestados, salvo impossibilidade temporária, pelo 

enfermeiro a quem o doente está atribuído. A transmissão das ocorrências do turno 

da tarde, para o da noite, faz-se à medida que os enfermeiros vão chegando e 

geralmente no espaço junto do balcão, onde se encontram a efectuar registos. 

Os cuidados, que frequentemente são de elevado nível de complexidade, muitas 

vezes complicam-se, dada a grande rotatividade de doentes, com constantes altas e 

admissões, o que obriga os enfermeiros a uma enorme eficácia e eficiência, tanto para 

responder às necessidades dos que saem, seja qual for o motivo, como para acolher os 

que chegam. 

Uma situação que parece causar alguma instabilidade na equipa, e para a qual não há 

consenso, é a presença dos chamados “doentes da rotatividade”. Estes são doentes que 

são enviados de um hospital central para o CHBA EPE, com uma patologia 

frequentemente do foro neurológico, e que são transferidos para o serviço que, nesse 

dia, estiver designado e de acordo com o expresso, numa escala existente para o 

efeito. 

É de referir que este estudo já se encontrava englobado no Plano de Acção da 

Unidade desde 2005, o que mostra o envolvimento dos enfermeiros, bem como o 

interesse e a vontade que fosse desenvolvido. 

 



 69 

3.2. A EQUIPA DE ENFERMAGEM 

 

Dos 19 enfermeiros do serviço, uma é enfermeira-chefe, quatro são enfermeiros 

graduados e os restantes 14 são enfermeiros. 

Não existe enfermeiro especialista, para além da enfermeira-chefe - Enfermeira 

Especialista em Saúde Infantil e Pediatria - sendo a enfermeira graduada, com mais 

tempo de serviço, que substitui a enfermeira-chefe nas suas ausências e 

impedimentos. Entre 2005 e Agosto de 2006 a equipa sofreu algumas alterações na 

sua composição e houve necessidade de ajustamentos e readaptações, dada a saída de 

cinco enfermeiros que foram substituídos, sendo que quatro o foram por enfermeiros 

recém-cursados. Isto não afectou o decurso do estudo pois todos os enfermeiros 

(N=19) aceitaram e participaram. 

Dos 19 enfermeiros, 16 pertencem ao género feminino e 3 ao masculino. 

Relativamente à sua nacionalidade 17 são de nacionalidade portuguesa e 2 de 

nacionalidade espanhola. Estes parecem ser mais alegres, mais expressivos e 

interagem, frequentemente, com maior informalidade. 

A média de idades na equipa de enfermeiros deste serviço é de 28 anos e trabalham, 

em média, há seis anos. O enfermeiro mais novo, no serviço, tem seis meses de 

profissão e o mais antigo 24 anos. Exercem funções há dois anos nesta unidade, em 

média, sendo que existem três enfermeiras que estão há cinco anos no serviço e a 

mais recente há seis meses. 

 

MSHS DA EQUIPA 

Os dados derivados da aplicação da tradução da MSHS (José & Parreira, 2008)  

(Anexo I) aos enfermeiros da equipa (N=19), e tratados pelo Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS versão 15), revelaram que existe uma forte associação entre a 

objecção ao uso do humor e a atitude pessoal face ao humor (predisposição e 

preconceitos), sendo que a objecção ao uso do humor é factor descriminante pois não 

se relaciona com mais nenhuma das dimensões. Estas duas dimensões, de leitura 

invertida, mostram que a equipa tem uma fraca objecção ao humor. 
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A apreciação do humor (88.82%), a utilização do humor como humor adaptativo 

(72.04%) e a produção e uso social do humor (57.35%), são dimensões fortes nesta 

equipa, como se verifica pelos valores apresentados. 

Importa esclarecer que dada a diferença de grandeza das dimensões, pela disparidade 

de itens que constitui cada uma delas, foi utilizada uma escala de algoritmos para 

normalização dos resultados de 0 a 100, representando 0 a não presença da dimensão 

e 100 a sua total presença. Tal como na escala original (Thorson & Powell, 1993a) 

não existe qualquer correlação com o género e a idade. Também não se verifica 

qualquer correlação com o tempo de exercício profissional ou com o tempo de 

serviço na unidade de internamento. 

Existem vários pontos fortes no funcionamento da equipa e um deles é o facto de se 

verificar que todos os enfermeiros conhecem, de um modo geral, a situação de todos 

os doentes, o que possibilita uma melhor atenção às necessidades pessoais de cada 

doente quando, por motivos imprevistos, o enfermeiro tem que se ausentar, como é 

exemplo a saída para acompanhar um doente na transferência para outra unidade 

hospitalar. 

Apesar deste conhecimento genérico, dos doentes internados na unidade, e porque se 

consideram responsáveis pelos cuidados aos doentes que lhes estão atribuídos, em 

cada turno, quando confrontados com pedidos de informação acerca da situação de 

uma pessoa, por exemplo, solicitam sempre o colega que lhe presta cuidados, para 

que a informação seja a mais rigorosa possível “cada um que está com o doente é que 

sabe melhor o que se passa e assim fica tudo mais certo”. 

O recurso dos enfermeiros iniciados, ou menos experientes, à enfermeira-chefe e/ou 

aos enfermeiros experientes da unidade, é um aspecto que se considera relevante, 

pois denota humildade, vontade de aprender e espírito de equipa. 

Outros pontos que se sentem como fortes são a motivação, a coesão, o espírito de 

grupo e a alegria desta equipa. As relações entre os vários grupos de profissionais são 

cordiais, chegando mesmo, nalguns casos a ser bastante afáveis. Não existem 

conflitos permanentes e os que ocasionalmente ocorrem são resolvidos, geralmente, 

com a mediação da enfermeira-chefe. 
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3.3. OS DOENTES 

 

Os utentes que acorrem a esta unidade de internamento são adultos e idosos com 

distintos valores socioculturais e espirituais e diferentes níveis de escolaridade. O 

motivo de internamento é um diagnóstico médico do foro cirúrgico ou 

gastroenterológico, e os doentes apresentam, de acordo com a alteração da sua 

situação de saúde, diversos níveis de dependência. Em 2005, dos 1248 doentes 

internados, 55% tinham uma idade compreendida entre os 25 e os 65 anos e 45% 

apresentavam mais de 65 anos, o que nos reporta para um serviço onde a 

percentagem de pessoas idosas é significativamente alta. Ocasionalmente estão 

internadas crianças e/ou adolescentes por falta de vagas no serviço de Pediatria. 

Participaram no estudo 77 doentes, 43 do género masculino (55.80%) e 34 do género 

feminino (44.20%), com idades compreendidas entre os 18 e os 84 anos (média de 

idades 49.03 anos). Na recolha de dados, feita a cada um deles (Anexo II), concluiu-se 

que 77.90% se consideram alegres e divertidos; 83.11% consideram que têm sentido 

de humor; 63.63% costumam rir-se de si próprios; 59.74% referem a sua família 

como divertida; 85.71% gostam de brincar; 92.20% gostam de rir; 93.50% gostam que 

o façam rir; 77.92% gostam de estar com pessoas com sentido de humor; 33.76% 

gostam de contar anedotas e 87.01% gostam que lhas contem; 67.53% gostam de ver 

filmes cómicos; 42.85% gostam de ler livros cómicos; 79.22% gostam que lhe contem 

histórias engraçadas. 

Anedotas, histórias, brincadeiras e contacto com pessoas divertidas são aspectos 

referidos com capacidade para os fazer sentir bem. Os livros de anedotas e de banda 

desenhada, como os do Astérix e Pato Donald, bem como os filmes do Mister Bean, 

Bucha e Estica, Cantinflas e Bruce Todo o Poderoso são os mais apreciados. 

 

MSHS DOS DOENTES 

Os dados resultantes da aplicação da MSHS (José & Parreira, 2008) (Anexo I) aos 

doentes, participantes no estudo (n=77), e tratados pelo SPSS (versão 15), mostram 

que existe uma forte associação entre a objecção ao uso do humor e a atitude pessoal 



 72 

face ao humor (dimensões de leitura invertida), embora também exista com o humor 

adaptativo. Neste caso a atitude pessoal face ao humor é factor descriminante, 

relacionando-se apenas com a objecção ao uso do humor.  

A apreciação do humor (85.00%), a utilização do humor como humor adaptativo 

(72.40%) e a produção e uso social do humor (60.00%) são dimensões fortes para os 

participantes do estudo, tal como tinha acontecido para os enfermeiros, e como se 

verifica pelos valores anteriormente apresentados.  

Também neste caso, foi utilizada uma escala de algoritmos, para normalização dos 

resultados de 0 a 100, representando 0 a não presença da dimensão e 100 a sua total 

presença. 

Assim, como para os enfermeiros, e como referido por Thorson e Powell (1993a), não 

existe qualquer correlação com o género e a idade. Pode referir-se que são as pessoas 

habilitadas com o ensino superior que denotam maior humor adaptativo, maior 

apreciação do humor, fraca atitude pessoal face ao humor e menor objecção face ao 

uso do humor. São as pessoas com o ensino básico que apresentam maior produção e 

uso social do humor. Relativamente à afinidade com a profissão salienta-se que os 

aposentados apresentam maior produção e uso social do humor e humor adaptativo, 

e menor objecção ao uso do humor, os funcionários públicos uma fraca atitude 

pessoal face ao humor e os empregados da hotelaria e turismo uma maior apreciação 

do humor. 

Relativamente ao motivo de internamento os diagnósticos médicos de “hérnia 

inguinal, varizes, litíase vesicular e neoplasias” perfazem praticamente 50.00% das 

causas de admissão dos doentes participantes no estudo.  
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4. A RECOLHA DOS DADOS 

 

O trabalho de campo, ainda que se tenha principiado, de modo formal, em Setembro 

de 2005, iniciou-se, na realidade, em Março de 2003 a quando da orientação de 

estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem, em Ensino Clínico. Foi nessa 

altura que alguns enfermeiros do serviço, e sabendo do interesse pessoal e 

profissional da investigadora, pelo estudo do humor, lançaram o desafio de “fazer no 

serviço algo relacionado com o humor e que pudesse fazer bem às pessoas que aqui 

estão internadas, ocupá-las, tirá-las do marasmo em que aqui estão” (sic). Esta foi a 

semente que germinou e deu origem à investigação-acção que se desenvolveu, em 

conjunto com a equipa deste serviço, e que visou integrar o humor no agir 

profissional dos enfermeiros. 

Durante os dois anos que se seguiram (2003-2005) houve uma contínua aproximação 

à equipa, com idas e permanências regulares no serviço, de modo a ir 

compreendendo o contexto e as relações. Apesar de se considerar aceite pela equipa 

foi, no início do trabalho de campo, sobretudo no período de observação que 

decorreu nesta fase (após Janeiro de 2006), que se sentiu verdadeiramente 

“adoptada”, constatando-se que a presença da investigadora não alterava 

comportamentos e que por vezes era um recurso que utilizavam quando 

necessitavam “podes ir buscar-me uma toalha? Podes pedir à chefe para vir cá?...”. 

Parecia, deste modo, que o efeito Hawthorne estava minimizado. 

Assim, os quatro meses que decorreram desde o início do trabalho de campo, até ao 

início de período de observação, e porque a presença no serviço era frequente (duas a 

três vezes/semana), foram determinantes para o olhar que de si formaram os 

enfermeiros: conhecido do grupo, como enfermeira e não como professora. 

O acesso ao campo deve ser negociado através de alguém com um papel reconhecido 

no seio do grupo e envolver a negociação com os diferentes profissionais, incluindo 

médicos, gestores e outros (Pope & Mays, 2006). Neste sentido o conhecimento que 

já tinha do grupo indicava que o elemento-chave deste era a enfermeira-chefe. 

Assim, no final do mês de Agosto de 2005, e após autorização para a realização deste 
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estudo, concedida pelo Conselho de Administração do então Hospital do Barlavento 

Algarvio, contactou-se, pessoalmente, a enfermeira-chefe para combinar a primeira 

reunião com a equipa. 

A Fase I, da presente investigação, decorreu entre 22 de Setembro de 2005 e 31 de 

Maio de 2006 e nela pretendia-se conhecer o conceito de humor da equipa; 

compreender que papel, consideravam os enfermeiros, que o humor desempenhava 

nos cuidados de saúde, concretamente no cuidado de enfermagem; analisar as acções 

de enfermagem que existiam nos registos de enfermagem e se existiam algumas 

referentes a situações humorosas; conhecer e compreender a utilização do humor na 

interacção enfermeiro/doente e decidir com a equipa de enfermagem todo o decurso 

do trabalho de campo, consciente da necessidade de reflexão, para avaliação e 

(re)planeamento. 

A 22 de Setembro de 2005 foi, assim, realizada a primeira reunião no serviço, da qual 

foi lavrada acta (bem como de todas as outras que lhe sucederam) e para a qual foram 

convidados, através de carta personalizada, todos os enfermeiros, o presidente do 

Conselho de Administração, o director do serviço, uma AAM, designada pela 

enfermeira-chefe e as secretárias da unidade. Compareceram oito enfermeiros, um 

médico em representação do director do serviço (por impossibilidade profissional 

deste) e uma auxiliar de acção médica. Esta reunião teve como principal finalidade 

explicar a todos como brotou a ideia do trabalho e elucidar, de forma sumária, em 

que consistia o projecto. Foi elaborado um contrato entre a investigadora e os 

enfermeiros (Anexo III). Disponibilizou-se, nesta primeira reunião, um bloco de 

apontamentos, de bolso, a cada participante no estudo, para que pudesse registar o 

que de humoroso e relevante ocorresse e distribuiu-se um texto sobre a utilização 

terapêutica do humor. Todos os enfermeiros presentes na reunião, e posteriormente 

os que lá não se encontravam, aceitaram participar neste estudo. 

Foram entregues, na reunião, o impresso do consentimento informado, (Anexo IV) a 

Escala Multidimensional do Sentido de Humor (Anexo I) e duas questões com o 

objectivo de ajudar no conhecimento do(s) conceito(s) de humor usado pelos 

enfermeiros e que permitissem operacionalizar esse(s) mesmo(s) conceito(s). A 

mesma documentação foi deixada com a enfermeira-chefe para os restantes 

enfermeiros que quisessem participar no estudo. 
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Para resposta às questões: O que é o humor para si? Que papel pode o humor 

desempenhar no contexto dos cuidados de saúde e, especificamente no cuidado de 

enfermagem? e entregues na reunião, foi solicitado que os enfermeiros escrevessem 

uma narrativa, individual, sem ideação da resposta mas que esta surgisse “ao correr 

da pena”, tentando, deste modo, manter a espontaneidade. Existe, no entanto, a 

consciência de que a narrativa não é a verdade literal dos factos mas, antes, é a 

representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da 

própria realidade. 

Falar de si mesmo é uma actividade humana das mais habituais. Nas mais diferentes 

culturas, existe o hábito de contar as próprias histórias ou, simplesmente, de relatar a 

vida diária. Falar das próprias experiências, fantasias, sensações, sentimentos ou 

visões de mundo parece ser encantador para a maior parte das pessoas que, das mais 

variadas formas, encontram um modo de falar de si; falar acerca das suas vidas 

(Bruner, 2004). Escrever é uma forma de falar do mundo individual, um caminho 

para conhecer; um método de descoberta e análise (Richardson, 1998). Através da 

escrita descobrem-se novos aspectos sobre dado tema e sobre a nossa relação com ele. 

As narrativas surgem dentro de um projecto subjectivo em que cada pessoa procura 

dar sentido à própria vida e definir o seu lugar “na corrente dos acontecimentos” 

(Bruner & Weisser, 1995).  

As narrativas escritas são, na realidade, importantes porque são mais disciplinadoras 

do discurso e porque, muitas vezes, a linguagem escrita liberta, com maior força que 

a oral, a compreensão nas determinações e os seus limites. A narrativa do 

conhecimento outorga compreensão da realidade, pois o escrito explica a vida 

(Ferrer, 1995); é uma comunicação em que são encontradas as relações entre as coisas 

que são invocadas ou representadas, o que significa que a sua construção envolve 

uma reflexão (Latimer, 2003). 

Os autores Giroux e Maclaren (1993) referem que  

 Apenas quando podemos nomear as nossas experiências, ou seja dar voz ao nosso 

 próprio mundo e afirmarmo-nos a nós mesmos como agentes sociais activos, com 

 vontade e intenção, podemos começar a transformar o significado daquelas 

 experiências, ao examinar criticamente os pressupostos sobre os quais elas estão 

 construídas (p. 26). 
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Ora isto significou que para além dos enfermeiros poderem falar, sem quaisquer 

limites, do que é o humor para si e do papel por ele desempenhado no contexto dos 

cuidados, tiveram a possibilidade de nomear as experiências que desejaram a este 

respeito, e assim começar a transformar o seu significado, pressuposto este 

importante para a implementação de um processo de mudança. 

A opção pela narrativa escrita fica assim explicada. Na realidade, a nomeação das 

experiências é congruente com a metodologia adoptada para a presente investigação, 

já que o uso de narrativas em investigação é, simultaneamente, investigação e 

formação, porque ao mesmo tempo que a realidade informa a teoria, esta por sua vez, 

antecede-a e permite percebê-la, reformulá-la, dar conta dela, num processo infinito 

de distanciamento e aproximação (Minayo, 1994). Por outro lado, dar a possibilidade, 

aos enfermeiros, para escrever sobre a temática em estudo permitia-lhes perceberem 

a sua relação com ela. 

Para a realização do trabalho de campo houve uma presença frequente da 

investigadora, no serviço, desde o dia 22 de Setembro de 2005 ao final de Março de 

2006. Estas “visitas” tiveram, até Janeiro de 2006, um carácter informal. Contudo, 

com elas, foi possível recolher relatos e fazer uma observação que, não sendo 

estruturada, permitiu um olhar sobre a equipa e o serviço, um olhar para o dia-a-dia 

do trabalho dos profissionais (Pope & Mays, 2006); aquilo a que Spradley (1980) 

nomeia como levantar os grandes traços da situação. 

Das observações acima referidas foram redigidas notas pessoais, com a finalidade de 

organizar a informação, já que contêm a informação registada “ao vivo”, bem como 

descrições e reflexões percebidas em contexto natural. Estas notas, e como refere 

Latorre (2003), permitiram o registo do imprevisto e inesperado, vendo a realidade 

tal como aparecia. 

A 10 de Novembro de 2005 fez-se a segunda reunião com a equipa de co- 

-investigadores, com a finalidade de dar continuidade ao trabalho e combinar 

estratégias para o futuro. Estiveram presentes oito enfermeiros. Foi apresentada, pela 

investigadora, a revisão da literatura efectuada com base na questão “Humor: que 
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papel na saúde das pessoas?” e salientada a importância do humor na vida das 

pessoas, através também da análise do texto que tinha sido distribuído a todos os 

enfermeiros. Reflectiu-se, em conjunto, sobre o grupo e as suas necessidades, tendo-

se concluído haver necessidade de formação dirigida a esta temática e em conjunto 

avaliou-se a possibilidade desta ser ministrada por elementos da “Operação Nariz 

Vermelho”. Combinou-se que, a ser possível, a actividade decorria em dois 

momentos do dia, para que todos a frequentassem e, ainda, que iriam começar a 

reunir-se materiais humorosos para construir o stock humoroso do serviço. 

Com o objectivo de conhecer quais as acções de enfermagem que os enfermeiros 

registavam, nomeadamente a referência à existência de humor na relação 

enfermeiro/doente, doente/doente ou outra, procedeu-se à análise dos registos de 

enfermagem. Assim, foram seleccionados, de forma indiscriminada, e pela secretária 

de unidade, registos diários de enfermagem, vulgo “notas de evolução”, e planos de 

cuidados, efectuados, em 24 doentes, durante todo o seu internamento e no período 

compreendido entre 11 de Novembro de 2005 e 20 de Março de 2006. Estes doentes 

apresentaram uma média de idades de 67 anos, tendo o mais velho 89 anos e o mais 

novo 25. A um total de 454 dias e 16 horas de internamento, para os 24 doentes, com 

uma média de 18.94 dias de internamento, por doente. A isto corresponde o 

internamento mais prolongado de 132 dias e o mais curto de dois dias e oito horas. 

Quer a transmissão de dados verbais na troca de turno, entre os enfermeiros, 

(vulgarmente conhecida em meio hospitalar como “passagem de turno”) quer os 

registos elaborados por estes, relativos a cada doente, são um garante da qualidade e 

continuidade dos cuidados que o doente deve e tem que receber (Clair & Trussell, 

1969; Georgopoulos & Sana, 1971; Feeley, 1973; Kilpack & Dobson-Brassard, 1987; 

McMahon, 1990; Kilgren, Lindesten, Norberg & Karlson, 1992; Lamond, 2000) bem 

como ajudam no planeamento desses mesmos cuidados (Glen, 1988; Liukkonen, 

1993; Lamond, 2000). 

O envolvimento dos profissionais no trabalho e na temática começou a ser notório. 

Disso é exemplo o facto de, a 17 de Janeiro de 2006, ter sido alertada por uma 

enfermeira do serviço, através de mensagem para o telemóvel, para um programa 
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televisivo, na RTP1 entre as 16.15h e as 17. 45h. No programa participava um 

elemento da “Operação Nariz Vermelho” e da sua entrevista foi retirado um excerto 

que evidencia o papel terapêutico do humor. “O palhaço tem a liberdade para falhar; 

tem um toque de divindade, representa o sonho, tudo o que é bom, alegria, no 

Hospital não há espaço parra o erro, então é ali que ele é Divino, é mais sagrado (…) 

os enfermeiros e enfermeiros-palhaços são muito especiais, mandam em todos (…) 

quando uma criança se ri, no espaço do hospital, dá vontade de engarrafar, guardar e 

ir soltando, aos poucos, porque o Hospital é um lugar onde há ruído mas um ruído 

desagradável” (Beatriz Quintela, Entrevista na RTP1, 17 Janeiro 2006); “Obrigado 

por todo o amor e toda a alegria; os meninos ficaram bem e nós ficamos 

especialmente bem” (Testemunho do público pelo telefone, RTP1, 17 Janeiro 2006). 

Era agora importante conhecer e compreender a utilização do humor na interacção 

enfermeiro/doente. Usam os enfermeiros humor na interacção enfermeiro/doente? 

De que modo? Para responder a estas questões iniciou-se, em Janeiro de 2006, o 

período formal de observação. 

A 26 de Janeiro de 2006 aconteceu a terceira reunião que teve como finalidade fazer 

o balanço da situação, à data, para poder dar continuidade ao trabalho. Foi 

explicitada a presença da investigadora no decurso da observação participante que 

tinha iniciado, formalmente, havia poucos dias; informado que a formação com os 

profissionais da “Operação Nariz Vermelho” só poderia ocorrer nos finais de Março e 

que já existia bibliografia no serviço para dar início à “Biblioteca Humorística”. 

Combinou-se que a acção de formação Descubra o Palhaço que há em si, se realizaria 

no dia 30 de Março de 2006, em dois períodos (manhã e tarde), de modo a que todos 

pudessem assistir. Relembrou-se a importância de usarem o bloco de bolso para o 

registo das situações de humor e seus resultados e foram dados a conhecer os 

resultados preliminares da análise dos relatos dos enfermeiros em resposta às 

questões O que é o humor para si? Que papel desempenha no contexto dos cuidados 

de saúde e, especificamente, no cuidado de enfermagem. Todos os participantes na 

reunião analisaram os resultados e reflectiram sobre eles tendo confirmado que se 

reviam, enquanto pessoas, e depois enquanto equipa, no que estava expresso. 
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A observação, é definida por Lofland (1971), como “being in or around an on going 

social setting for the purpose of making a qualitative analysis of that setting” (p. 260). 

Ora isto significa estar em campo para fazer uma análise, visando a compilação da 

informação, mais completa possível, sobre uma dada situação. 

A situação em estudo deve ser claramente delimitável, relativamente ao espaço físico 

e social; acessível, ou seja aberta à presença da observadora e as situações observadas 

devem ser recorrentes, no sentido de permitirem à observadora um aprofundamento 

das suas observações (Laperrière, 2003). 

Neste caso concreto, a situação, aberta à presença da observadora, delimitou-se à 

utilização do humor na interacção enfermeiro/doente, que ocorreu num dado espaço 

físico onde esta díade interagiu, e as situações observadas foram recorrentes. 

Na realidade o período de observação decorreu entre 17 de Janeiro de 2006 e 21 de 

Março de 2006, ou seja ao longo de oito semanas. Fizeram-se observações dois dias 

por semana, com uma duração média de três horas. As observações decorreram 

essencialmente entre as 8 e as 16 horas. Conscientes que essa opção possa ter 

prejudicado um melhor conhecimento do ambiente do serviço, noutros momentos 

do dia, a opção por este período teve por base a constatação, durante o período 

informal de observação, que era nos turnos da manhã que aconteciam maior número 

e mais prolongadas interacções enfermeiro-doente, o que possibilitava captar melhor 

o humor que acontecia nessa mesma interacção. 

Assim, e ao longo de dois meses, realizaram-se 16 dias de observação. Em cada dia 

observou-se o ambiente e uma ou mais interacções, perfazendo um total de 21 

interacções observadas (12 enfermeiros e 21 doentes). Também, e no sentido de uma 

maior apreensão do ambiente do serviço, foi observado o momento da transmissão 

das ocorrências pelos enfermeiros aos colegas do turno seguinte, vulgo “passagem de 

turno”. 

No início de Março e no ambiente de trabalho dos computadores do serviço, 

apareceram fotos dos enfermeiros e de outros profissionais, caricaturadas (Anexo V) 

e que denotaram a boa disposição e animação existente. Também nessa altura surgiu, 
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no parapeito da janela, junto ao balcão do serviço, um anúncio humoroso construído 

por elementos da equipa (Anexo VI). A boa disposição e o sentido de humor, dos 

enfermeiros, pôde constatar-se, inequivocamente, no final de uma manhã do mês de 

Março, quando um dos enfermeiros entrou no serviço, muito sorridente e colocou 

uma cabeleira postiça, aos caracóis, e uns óculos enormes (Anexo VII); este foi um 

momento de grande humor entre todos os profissionais presentes, com o soltar de 

fortes gargalhadas. 

Ainda, no começo de Março, foram entregues ao serviço cinco televisores e cinco 

aparelhos DVD (oferecidos por pessoas que fazem questão em manter o anonimato) e 

que possibilitaram usar a projecção de filmes como estratégia de implementação do 

humor, enquanto acção de enfermagem. Sentiu-se, nesse momento, que os 

profissionais estavam satisfeitos por participar num projecto onde são, na realidade, 

actores e não meros espectadores e que trazia benefícios aos doentes. A esta altura os 

enfermeiros já se encontravam entusiasmados com o trabalho, sobretudo com a 

formação do dia 30 de Março Descubra o palhaço que há em si e com a possibilidade 

de também virem fazer formação à equipa, em Maio, formadores da “Associação Vida 

y Risa de Zaragoza”, cujo contacto tinha sido conseguido pela investigadora. 

A 30 de Março, decorreram dois workshops idênticos, um no período da manhã (das 

10 horas às 13 horas) e outro na tarde (das 15 horas às 18 horas) intitulados Descubra 

o Palhaço que há em si com um dos palhaços da “Operação Nariz Vermelho” 

(Gordon Mark Mekelburg). O fundamento para o curso baseou-se no facto do ser 

humano ser capaz de rir de si próprio, de fazer rir e de rir-se do ridículo e pretendia-

se proporcionar ao enfermeiro um “encontro consigo próprio”, capacitá-lo para 

conhecer o palhaço que há dentro de si e dotá-lo de ferramentas para usar o humor 

enquanto acção de enfermagem. Fizeram a formação 16 enfermeiros do serviço, 

sendo que nela participaram outros 12 profissionais externos (nove enfermeiros, uma 

fisioterapeuta, uma educadora de infância e uma médica pediatra). 

Ao longo deste tempo, e desde Setembro 2005, solicitou-se, aos enfermeiros o bloco 

fornecido inicialmente, para que se recolhessem os registos. Constatou-se que a 
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maioria das vezes se esqueceram de o trazer consigo o que inviabilizou a recolha 

desses dados. 

Deu-se por terminado o período de observação, a 21 de Março, porque a 30 desse 

mês, a equipa fez a formação Descubra o palhaço que há em si, o que determinou 

que, após essa actividade, as condições iniciais se alteraram e já nada era igual ao que 

tinha sido até ao momento e, ainda, porque já havia conhecimento prévio, que 

permitia perceber a inexistência de acções de enfermagem humorosas na relação 

enfermeiro-doente. De facto, os dados já respondiam ao critério de adequação 

defendido por Morse (1991), definido como a existência de dados suficientes para 

atingir a redundância. Na realidade, à medida que se analisaram e interpretaram as 

interacções, existiram repetições, significativas o bastante, para se considerar a 

saturação dos dados. Contudo, não pode deixar de se interrogar essa redundância 

dado o carácter irrepetível das próprias interacções: Se uma interacção é única e 

irrepetível será que existem dados que se repetem? 

O posicionamento como observador teve as características de observador como 

participante. Neste tipo de observação “a actividade predominante do investigador é 

observar e para se „encaixar‟ no conjunto, o investigador pode envolver-se com 

algumas actividades dos participantes” (Streubert & Carpenter, 2002, p. 29), 

despendendo uma pequena porção do tempo na actividade normal do grupo (Gold, 

1958). Na realidade, o observador como participante, observa por períodos curtos e 

durante a observação apenas interage casualmente com os participantes (Spradley, 

1980; Adler & Adler, 1998; Flick, 2005). 

A investigadora é, aqui, uma observadora ao mesmo tempo neutra e simpática, que 

não adere a qualquer facção, não participa das funções do grupo, mas que é “tocada” 

por aquilo que os participantes vivem e sentem (Laperrière, 2003). 

Esta postura de observador como participante significou um encontro “de longe” 

apenas respondendo a alguma solicitação, ou ajuda requerida. Em cada dia, no 

serviço cumprimentaram-se todos os doentes e, aos que ainda eram desconhecidos, 

foi explicado o papel da investigadora, solicitado o consentimento destes para estar 
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presente, num momento do cuidado de enfermagem, quando era caso disso. Foi 

ainda garantido o anonimato. Não existiram quaisquer rejeições. 

A autorização para a observação, do enfermeiro, foi dada com a assinatura do 

consentimento informado no entanto, todos sabiam e estavam conscientes que, tanto 

podiam, nesse dia, recusar participar, como até interromper a sua participação no 

estudo. Nenhum o fez. 

A decisão da interacção a observar foi tomada no dia, muitas vezes conduzida pelo 

próprio enfermeiro que perguntava “hoje vens comigo?” Este facto evitou 

enviesamentos, no que respeita à escolha das situações a observar, e surgiu 

congruente, com a característica de observador como participante, sendo facilitador 

da não interferência da presença na interacção ou seja, pareceu significar que a 

presença estava aceite. Quando assim não aconteceu, o critério adoptado foi o de 

observar a interacção com uma pessoa doente, a quem fossem prestados cuidados de 

higiene no leito, pela permanência a que era obrigado o enfermeiro e pela intimidade 

que esse momento implicava. Quando existiu mais que um enfermeiro nessa 

situação, escolheu-se o enfermeiro que ainda não tinha sido observado. Estas opções 

apenas tiveram que ser tomadas três vezes, já que todas as outras observações foram 

por sugestão do enfermeiro. 

Lamentavelmente, não foi possível observar todos os enfermeiros, o que ocorreu 

devido a trocas de turno e ao facto da enfermeira-chefe estar apenas na área da 

gestão. 

De todas as observações foram elaborados, no mesmo dia, registos escritos acerca do 

ambiente do serviço e da interacção enfermeiro-doente, sendo que, nesta última, o 

enfoque se dirigiu ao humor presente na interacção. 

A observação aconteceu em contexto natural. O principal instrumento de recolha de 

dados foi a própria investigadora e os dados recolhidos foram descritivos. É com 

dados deste género – extensos, detalhados, não sistemáticos – que o investigador 

consegue apreender a riqueza das experiências dos participantes (Patton, 1990; 

Richardson, 1998). 
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As principais dificuldades prenderam-se com a manutenção do papel de observador 

como participante, exigindo este aspecto uma atenção constante, e com a elaboração 

das notas de observação (diários de campo). O manter deste tipo de papel de 

observador requer, de facto, cuidado dado que várias vezes surgia como recurso 

“Podes aconselhar-me bibliografia sobre..? Podes ajudar-me aqui? Como te parece o 

aspecto desta ferida, o que achas?” Havia uma anterior e “boa” relação com as 

enfermeiras da equipa, porque antigas estudantes, ou porque orientadoras de 

estudantes em Ensino Clínico, o que tornava muito difícil não colaborar quando 

solicitavam. Não se queria uma separação do grupo mas, desejava-se, que os dados 

recolhidos não fossem “contaminados”, e a estratégia eleita foi a de fazer os registos 

da observação, imediatamente após a ocorrência desta. 

A realização das notas de observação foi outra dificuldade. Ao mesmo tempo que se 

escreviam de forma detalhada e exaustiva, havia a percepção de que, algumas vezes, 

não só se descreviam como logo se interpretavam. Aí era preciso voltar atrás e 

refazer. Para validar o rigor da execução, das notas de observação, deram-se três 

delas a peritos em investigação, com experiência em registo de observação que, no 

primeiro e segundo registos, fizeram sugestões conducentes a algumas alterações, e 

no terceiro concordaram que estava redigido com detalhe, descritivo e sem 

interpretação. 

De cada nota foram elaborados memos (Laperrière, 2003), onde se registaram 

intuições e reflexões, bem como se procedeu à sua interpretação. Quer nas reflexões, 

quer nas interpretações produzidas, esteve sempre presente a necessidade destas se 

fazerem sobre o concreto da situação e do observado, e não à luz do referencial 

teórico e da forma pessoal de ser e estar no mundo da investigadora. Muitas vezes se 

interrogava Foi isto realmente visto? Será que isto foi mesmo assim, ou isto é o que se 

deseja que seja? A presença constante destas interrogações ajudou, acredita-se, a 

manter o rigor na reflexão e interpretação. 

Foram ainda elaborados diários de bordo, experiência que aliás faz parte de um 

processo de vida pessoal. A tomada de notas rápida, sistemática e exaustiva, num 
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caderno, possibilitou ter uma atitude igualitária e conceder o mesmo interesse a 

todas as situações e actores observados, evitando assim selectividade de percepção. 

Tendo a consciência da interdependência entre observador e observado interessa 

explicitar que o papel adoptado, de observador como participante, garantiu a 

proximidade entre o ocorrido e o observado e, possibilitou, fazer parte “daquela 

paisagem”, mantendo um papel neutro, sujeito a poucas expectativas. 

Importa ressaltar que não se pretendem generalizações, mas a compreensão de um 

mundo que existe à priori, antes da implementação de uma acção de enfermagem – 

humor – para poder compreender, depois, o processo de mudança operado nos 

participantes, nos cuidados e no contexto. 

A quarta reunião decorreu a 20 de Abril de 2006 e nela foi decidido dar nomes 

humorosos a cada enfermaria em vez de apenas numerá-las; fazer as colheitas de 

sangue para doseamento de Imunoglobulina A (IgA), Imunoglobulina G (IgG) e 

Imunoglobulina M (IgM), aos doentes que participariam voluntariamente no estudo, 

antes e após a acção humorosa e que tivessem acesso venoso, para perceber se existia 

estimulação do sistema imunitário, tal como referido nos estudos de Berk et al. 

(2001), Berk (2002) e Bennett et al. (2003). Foi definido que, a formação ministrada 

pelos formadores da “Associação Vida y Risa de Zaragoza”, decorreria a 27 e 28 de 

Maio e referido que, seria desejável, que quem a frequentasse o fizesse durante o 

maior número de horas possível, de preferência a totalidade das horas. Ficou assente 

comprar narizes, filmes e livros cómicos que se adequassem a diferentes culturas; 

como estratégia a usar, para a implementação do humor enquanto acção de 

enfermagem, e adequando a cada pessoa, ficou determinado usar smiles, 

autocolantes, com mensagens positivas; projectar filmes; oferecer livros, contar 

anedotas e usar nariz vermelho. Foram sugeridos comprar alguns filmes (Levanta-te 

e ri; Antigos Filmes Portugueses; Patch Adams; A Idade do Gelo; Madagáscar; Mister 

Bean; Charlie Chaplin), livros de anedotas e de banda desenhada. 

Foi definido, pela equipa, que no questionário a entregar aos doentes, deveria vir 

uma breve colheita de dados (Anexo II), específica para o humor, o que possibilitava 
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ao enfermeiro ficar, desde logo, com algum conhecimento do doente nessa vertente. 

Decidiu-se, ainda, que o consentimento informado e o questionário deveriam ser 

impressos em folhas de um colorido forte, que permitisse localizá-los no processo, 

rapidamente, e com algo que chamasse a atenção para o tema humor. 

Foi ainda decidido que a enfermeira-chefe seria a mediadora entre o grupo, 

incluindo investigadora, e o director do serviço, e que lhe solicitaria as requisições 

para o doseamento das Imunoglobulinas. Por último, foi unanimemente acordado, 

começar a segunda fase do trabalho – implementação do humor como acção de 

enfermagem – a 1 de Junho de 2006. Relacionado com a nova fase, que se ia iniciar, 

foi relembrada a necessidade do registo do diagnóstico, intenção, acção e resultado, 

podendo este ser avaliado através da observação do enfermeiro, por comportamentos 

tais como expressão corporal de conforto, distracção, ocupação, sorrisos e risos ou 

evidente alegria ou, ainda, pela verbalização do doente relativamente ao sentimento 

de beatitude experienciado. Deve atender-se a que o doente pode não sorrir mas a 

cor da sua face e /ou a expressão dos seus olhos mudar ou, ainda, aparecer uma 

pequena ruga na linha do sorriso; tudo isto é sinal de um efeito positivo do humor 

(Wojciechowski, 2007). 

A 27 e 28 de Maio decorreu a formação La Psicologia del Humor y la Medicina de la 

Risa Como Recursos Personales y Profesionales – com formadores de Zaragoza 

(Maria Isabel Riezu Ochoa  e Arthur P.J. Verburg) – e com a qual se pretendeu 

reflectir sobre o humor, o riso e o sorriso, como recursos pessoais e profissionais; 

proporcionar uma experiência prática de como viver o riso e desenvolver o sentido 

de humor e desenvolver estratégias para enfrentar, de modo optimista, os problemas. 

Para atingir os objectivos delineados, para esta actividade, usaram-se jogos, 

exercícios, trabalhos, reflexões, onde a música, o jogo, o riso e o humor estiveram 

constantemente presentes. Participaram nas 12 horas de formação (seis horas diárias) 

11 enfermeiros do serviço e oito elementos exteriores ao serviço (seis estudantes de 

enfermagem; uma educadora de infância e uma auxiliar de acção educativa).  
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A 30 e 31 de Maio foi entregue aos enfermeiros 

um “cartão de identificação” com o memorando 

que se apresenta na figura 3. Tinha como 

objectivo ser um “auxiliar de memória” do 

enfermeiro, na implementação do humor 

enquanto acção de enfermagem. 

A 1 de Junho de 2006 iniciou-se a Fase II desta investigação e com ela o primeiro 

ciclo de Investigação. O objectivo central desta fase era, efectivamente, a 

implementação do humor enquanto acção de enfermagem, embora fosse também 

intenção ir compreendendo, desde logo, as mudanças que se iam operando.  

Observou-se que começaram a projectar-se filmes, de acordo com as preferências e 

vontade de cada doente, e a fornecer livros humorísticos. A utilização do humor na 

interacção continuou a ser uma constante para aqueles que já o usavam 

anteriormente, e começou a ser tentado por outros, que ainda não usavam tão 

frequente e fluentemente. A intenção terapêutica foi manifestada pelos enfermeiros 

como algo inequivocamente associado à estratégia a adoptar ou seja, qualquer que 

seja a estratégia humorosa que o enfermeiro adopte, para colocar humor no seio do 

seu agir profissional, ela tem que ter uma intencionalidade terapêutica. 

No mês de Junho não se realizou, por sugestão da equipa de enfermagem e dado ter 

tido início a Fase II do trabalho, a reunião inicialmente programada. Foi acordado 

que se deixariam decorrer dois meses desde o início desta fase.  

A 1 de Agosto 2006, começou o segundo ciclo de Investigação. Realizou-se, a 3 desse 

mesmo mês, a reunião projectada para o final dos dois meses do processo de 

implementação do humor, enquanto acção de enfermagem, e tomaram-se as decisões 

de: continuar a tentar as colheitas de sangue para doseamento das imunoglobulinas, 

nas acções planeadas/programadas; motivar os doentes para o estudo, explicando-lhes 

que a sua participação não tem quaisquer riscos; colar uma etiqueta no 

consentimento informado, em doentes que não sabem assinar e em que se utiliza 

Figura 3 – Memorando 

MEMORANDO 
 

Não esquecer na implementação, que se inicia a 1 
de Junho: 

Fornecer Consentimento informado 
 Colher dados “da história humorosa” 
 Avaliar da pertinência da intervenção 

 Adequar a intervenção 
 Intervir 

 Avaliar resultado (enf. e doente) 
 Registar : (Diagnóstico, Intervenção, Intenção, 

Resultado – olhado por enf. e doente) 
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impressão digital, para depois saber a quem este diz respeito; assinalar, pelo 

enfermeiro, os registos da ocorrência humorosa, espontânea ou planeada, com um 

smile ou outra alusão humorística; arranjar um espaço e uma hora semanal, que 

todos concordaram ser melhor ao sábado, para iniciar um espaço de humor onde 

pudessem participar vários doentes e enfermeiros para o visionamento de filmes, 

contar de anedotas ou outro; elaborar um poster e preparar uma comunicação para as 

1ªs Jornadas de Enfermagem Algarve - Andaluzia que ocorreram em Junho de 2007; 

que para além da avaliação que cada enfermeiro faz da situação, a investigadora 

efectuará entrevistas a doentes e enfermeiros, para compreender a interpretação da 

experiência, por ambos os grupos. Foi relembrada a necessidade de registar 

diagnóstico, tipo de acção, justificação e resultado e que todas devem ser alvo de 

registo, sejam acções planeadas ou acontecimentos espontâneos, e quer o doente 

tenha aceite ou não participar no estudo bem como foi recordada a atribuição de 

nomes humorosos para as enfermarias, como tinha sido sugerido em reunião 

anterior, e, por último, a investigadora solicitou, à equipa, que pensasse onde 

desejava chegar no final do trabalho. 

No início do mês de Agosto iniciaram funções no serviço três enfermeiras, duas das 

quais recém-cursadas. Após as explicitações feitas acerca da investigação em curso, 

todas aceitaram participar no estudo. 

Em Outubro, no terceiro ciclo de investigação, fez-se nova reunião de reflexão, para 

avaliar o processo, até a esse momento, e conhecer até onde a equipa tinha decidido 

chegar neste estudo. Nesta reunião, onde participaram 14 enfermeiros, foi feita uma 

reflexão acerca do trabalho desenvolvido tendo a equipa assumido já ter atingido a sua 

meta neste estudo: integrar, de uma forma consciente, o humor no seu desempenho 

profissional. Foi referido, que o trabalho já tinha proporcionado à equipa muitos 

momentos de humor, quer nos momentos de formação, quer na sua interacção diária e 

manifestado que o mais difícil e que “rouba tempo” (sic) é a entrega do consentimento 

informado aos doentes, com a consequente necessidade de explicitação do estudo, bem 

como a entrega da Escala Multidimensional do Sentido de Humor, “se não tivéssemos 

que fazer isso ainda teríamos mais tempo para as intervenções de enfermagem 
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humorosas”. Ficou decidido que, ao sábado entre as 20 horas e as 21.30 horas seria, e 

sempre que as condições o permitissem, proporcionado pelos enfermeiros um espaço 

de humor em grupo, com os doentes, no sentido de promover a distracção e a 

interacção e ficou, ainda, acordada a realização das entrevistas, aos enfermeiros, para o 

mês de Janeiro de 2007. 

O primeiro dos momentos, de espaço de humor em grupo, decorreu a 11 de 

Novembro. Os enfermeiros reuniram, numa enfermaria de um doente com quem era 

difícil estabelecer uma relação e com a sua anuência, outros quatro doentes que 

quiseram participar na actividade. Viram um filme cómico em conjunto. Os 

enfermeiros comentavam “as gargalhadas que davam todos juntos, ouviste? Foi muito 

bom ver os doentes a partilhar um momento de alegria e bem-estar já que 

normalmente só se partilham tristezas, até nós nos sentimos diferentes…”. 

A existência de humor na relação enfermeiro-doente, e que possibilitou a existência 

de um clima alegre no serviço, continuou a observar-se neste ciclo. Os doentes 

iniciaram brincadeiras, que foram depois completadas pelos enfermeiros, de onde 

resultaram momentos de alegria e humor (Anexo VIII). 

A partir de Outubro de 2006, as deslocações ao serviço passaram a ser quinzenais, 

porque o grupo estava cada vez mais autónomo e revelava sinais de estar a deixar de 

necessitar da presença da investigadora. Isto permitiu inferir que no final do terceiro 

ciclo de investigação a equipa poderia ser autónoma na integração do humor no seu 

agir profissional. É neste sentido que Górriz (1998), refere que o investigador 

externo, em investigação-acção, tem a missão de dinamizar, velar, coordenar e 

acompanhar o projecto e o funcionamento do processo, assim como de informar os 

investigadores da prática sobre as técnicas de investigação e orientá-los em leituras e 

informações apropriadas para a teorização e reflexão da problemática. Deve manter-

se na dialéctica entre a imersão e a distância e deve facilitar um processo de 

maturação do grupo, para que este se torne cada vez mais autónomo. Deseja-se que 

seja um processo que se desenvolva no tempo, concretizado num projecto 

determinado. 
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Em Novembro e numa das deslocações ao serviço, houve uma interpelação por um 

dos enfermeiros “veja os registos do bloco… já viu?”. Perante o confronto com um 

registo de enfermagem, da sala de recobro do bloco operatório, observou-se que este 

se encontrava assinalado com um desenho (sorriso). A equipa estava visivelmente 

satisfeita pela “disseminação” do estudo. 

Terminada a Fase II, fase de implementação do humor enquanto acção de 

enfermagem e de início de análise da mudança operada, e com o progressivo 

afastamento de campo, iniciou-se a Fase III que decorreu entre Dezembro de 2006 e 

Março de 2007. Esta fase tinha com objectivo completar o conhecimento da 

mudança operada e avaliar a estabilidade dos dados no tempo. 

No mês de Dezembro as idas ao serviço serviram, apenas, para a marcação das 

entrevistas com os enfermeiros que, conforme combinado na última reunião, 

decorreriam no mês de Janeiro. 

Na realidade as entrevistas aos doentes aconteceram entre Agosto e Novembro de 

2006 e as entrevistas aos enfermeiros decorreram em Janeiro de 2007. 

A entrevista de investigação, como conversa entre duas pessoas, é utilizada para 

recolher dados descritivos na própria voz do sujeito e permite ao investigador 

formular uma reflexão sobre o modo como este vivencia certos aspectos do seu 

mundo social (Bogdan & Biklen, 1994; Denzin & Lincoln, 1994). Para Bogdan e 

Biklen (1994) e em estudos envolvendo observação, para além das entrevistas 

informais que podem ocorrer ao longo do estudo, no seu término, o investigador 

encontra um momento formal para a realização de uma entrevista com vista a obter 

informação específica. 

Na entrevista, que ocorre em estudos de investigação-acção, existe um contacto 

intenso entre o investigador principal e os co-investigadores. A entrevista final é 

como que um momento artificial de recolha de dados onde, fruto da convivência, se 

estabelece uma forte relação entre entrevistador e entrevistado que permite, ao 

primeiro, encontrar o que é importante e significativo para os participantes; o modo 

como eles vêm, classificam e experienciam o próprio mundo (Olabuénaga, 2003). 
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De acordo com Savoie-Zajc (2003) a entrevista semi-estruturada visa a descoberta, a 

compreensão, a aprendizagem e a emancipação. Sendo que tornar explícito e 

compreender o mundo do outro, bem como ajudá-lo a organizar e estruturar o 

pensamento, são finalidades fundamentais da entrevista, importa realçar a sua função 

emancipatória. Na realidade, a exploração dos temas, possibilitada pela entrevista, 

permite uma reflexão que pode ser catalisadora e transformadora dos intervenientes 

(Savoie-Zajc, 2003). Este desígnio da entrevista assume realce neste estudo onde se 

trata de pensar e (re)pensar as práticas, de descobrir, desocultar, para que o menos 

conseguido possa ser reformulado e deste modo progredir. 

Assim, a todos os enfermeiros foi formulado convite para a entrevista final. Todos 

anuíram à participação bem como à sua gravação áudio. A decisão de serem 

entrevistados todos os participantes – enfermeiros – (19), surgiu pelo seu elevado 

nível de participação e envolvimento e porque todos aceitaram participar no estudo. 

Assim, considerou-se que a todos deveria ser dada voz já que, o contributo da 

plenitude dos participantes – enfermeiros –, enriqueceria a explicitação da intenção, 

estratégia utilizada e resultados da utilização do humor enquanto acção de 

enfermagem e ajudaria a compreender a mudança que se tinha operado para 

enfermeiros e doentes, bem como para o serviço. 

A selecção dos participantes – doentes – (11), para a entrevista, teve como critérios 

ter aceite participar no estudo, falar fluentemente a língua portuguesa, não possuir 

alterações sensoriais, ser capaz e ter vontade de falar sobre a sua participação neste 

estudo e aceitar a gravação áudio das entrevistas. A triagem dos doentes a entrevistar 

foi feita pelos enfermeiros do serviço, com base nos critérios atrás explicitados. Isto 

fez com que cada doente a ser entrevistado fosse indicado à investigadora, pela 

equipa de enfermagem e comunicado através da enfermeira-chefe. 

Todos os doentes foram previamente informados, pelos enfermeiros, da entrevista e 

foi pedida a sua anuência para a mesma. As entrevistas, aos doentes, decorreram 

durante o seu internamento, num ambiente tranquilo, evitando interrupções. 

Quando era impossível a saída do doente, do leito, correram-se os cortinados que 

cercavam este último, tentando evitar interrupções e obter a privacidade necessária e 
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desejável, na realização de uma entrevista desta natureza. A entrevista começou por 

uma conversa trivial, com a finalidade de criar uma relação com o participante e 

colocá-lo à-vontade, ao que se seguiu uma explicitação e consecução dos objectivos. 

As entrevistas, aos enfermeiros, decorreram em data e hora por cada um deles 

escolhida, e aconteceram no gabinete da enfermeira-chefe ou na sala de tratamentos, 

quando este estava ocupado. 

A ambos os grupos de participantes foram garantidos o anonimato e a 

confidencialidade do verbatim, para todos os fins que não os do âmbito do estudo e 

sua divulgação. Todos os participantes pareceram sentir-se à-vontade para falar, 

livremente, sobre a sua experiência no decurso da implementação do humor 

enquanto acção de enfermagem. 

Na realidade, o que interessa nos estudos indutivos é a riqueza da informação obtida. 

Deste modo, a amostra intencional permite seleccionar casos que dêem uma 

informação rica e que possibilitem a compreensão do fenómeno (Patton, 1990). 

Também Morse (1991) considera que o tamanho da amostra depende mais da 

quantidade e qualidade dos dados recolhidos, do que do número de sujeitos, sendo 

que o mais importante na selecção dos participantes é que sejam bons informantes ou 

seja, que consigam falar livremente sobre a sua experiência acerca do objecto em 

estudo e queiram partilhá-la com o investigador. 

Dada a impossibilidade de entrevistar todos os doentes participantes no estudo (77) 

decidiu-se que o número de sujeitos seria determinado pelo atingir da redundância 

de informação (o não acrescentar de nova informação) ou saturação de campo 

(Patton, 1990). 

Cada entrevista foi analisada após a sua realização. Assim, foi possível constatar que a 

redundância dos dados para o grupo de participantes – enfermeiros – se obteve à 

décima sétima entrevista, e para o grupo de participantes – doentes – se atingiu à 

sétima entrevista já que, após estas, nenhum novo repertório interpretativo surgiu, 

em cada um dos respectivos grupos. O facto de aumentarmos um pouco mais o 
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número de doentes, de sete (quando atingida a saturação dos dados) para 11, deveu- 

-se ao facto de se querer engrandecer e verificar a consistência dos dados. 

As entrevistas, de tipo semi-estruturado, realizadas a ambos os grupos de 

participantes, foram áudio gravadas e feitas de acordo com guião, de questões abertas, 

que seguidamente se apresenta: 

GUIÃO: DOENTES 

Tem participado num projecto inovador que se relaciona com a utilização do humor 

pelos enfermeiros. Como foi ser cuidado com humor? Que interesse tem, para si, o 

uso do humor pelos enfermeiros? Que efeitos teve, em si, a utilização do humor pelos 

enfermeiros que lhe prestaram cuidados? 

GUIÃO: ENFERMEIROS 

Tens participado num projecto inovador que visou integrar o humor no vosso agir 

profissional. Como viveste a tua participação no projecto? Com o projecto que 

mudança se operou em ti como pessoa? Em ti como enfermeira(o)? Na equipa? Que 

intenção ou intenções tiveste e que efeitos constataste que produziu a utilização do 

humor enquanto acção de enfermagem, por ti, enfermeira(o)? 

Este guião pretende responder aos critérios de não-directividade, através da 

colocação de questões abertas; de especificidade, fazendo ressaltar elementos 

específicos do que está a ser estudado e uma análise retrospectiva; de amplitude, 

garantindo que todos os aspectos relevantes para a investigação são referidos no 

decurso da entrevista e de profundidade tentando que as respostas emocionais do 

entrevistado vão para além de informações simples e vagas (Flick, 2005). 

Com uma estrutura semi-estruturada, onde existe uma dinâmica da co-construção do 

sentido entre investigador e participantes (Savoie-Zajc, 2003) foram sendo colocadas, 

no decurso da entrevista, questões novas e diferentes, em ambos os grupos de 

participantes, mas que foram necessárias para o aprofundamento das respostas, 

conducentes a uma melhor compreensão da experiência. 

Com as entrevistas, aos doentes e enfermeiros, completou-se o conhecimento acerca 

de todo o processo de implementação do humor enquanto acção de enfermagem e 
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seus resultados. O verbatim, integralmente transcrito, das entrevistas tornou, assim, 

possível arrolar os dados relativos à Intenção, Estratégia utilizada e Resultados 

(resposta humana) manifestos por cada grupo de participantes, agregando aos já 

explicitados nos registos de enfermagem (“notas de evolução” e plano de cuidados). 

Na transcrição das entrevistas, realizadas aos dois enfermeiros de nacionalidade 

espanhola, efectuou-se a sua tradução, sem desvirtuar o sentido do discurso. Para o 

tratamento do verbatim das entrevistas recorreu-se, na generalidade, aos 

pressupostos teóricos da análise de discurso, defendida por Burr (1995), utilizando-se 

o software informático NVivo7, mas apenas como auxiliar de codificação. 

Todo o processo investigativo se desenrolou em sentido de espiral (planear – agir – 

observar – reflectir – planear…), sendo que, para a etapa “observar”, se recorreu, 

essencialmente, à observação dos registos de enfermagem: “notas de evolução” e 

planos de cuidados. 

O mês de Fevereiro foi um mês de afastamento total de campo e, no início de Março, 

retornou-se ao Serviço para, e segundo Latorre (2003), proceder a uma triangulação 

de tempo. Neste tipo de triangulação recolhem-se dados para comprovar a sua 

estabilidade no tempo. Deste modo foram, nesta fase, seleccionados, indistintamente, 

(pela secretária de unidade e à semelhança do procedimento inicialmente tomado 

durante o acesso ao campo) registos diários de enfermagem (“notas de evolução” e 

planos de cuidados), relativos a 24 doentes internados. 

Relativamente à estabilidade dos dados no tempo, constatou-se que em 10 dos 24 

processos analisados, existiram registos relativos ao uso do humor enquanto acção de 

enfermagem (Quadro 3). Estes dados evidenciam a estabilidade dos registos no 

tempo, numa percentagem (41.67%) que pode considerar-se bastante favorável.  

Quadro 3 – Triangulação de tempo 

Triangulação de 
tempo 

Mês/Ano 
N.º de 

doentes 
saídos 

N.º de processos 
seleccionados  

N.º de processos com 
registos relativos ao 

humor 

Fevereiro 
2007 

83 24 10 
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Em 29 de Março de 2007 fez-se uma reunião com a equipa de co-investigadores, 

onde se discutiram e analisaram os dados já disponíveis e onde se deu por concluído 

o trabalho de campo. Foi deixada em aberto a marcação de uma reunião para que os 

enfermeiros se confrontassem com todos os dados e analisassem da correcção e 

coerência da interpretação feitas, face ao vivido e verbalizado. 

Esta reunião ocorreu no dia 15 de Maio de 2008 e nela foi feita a validação dos dados, 

pelos enfermeiros. Estes validaram também os dados resultantes das entrevistas 

efectuadas aos doentes, pela impossibilidade de a eles se ter acesso (como já 

anteriormente referido) e por poderem ser considerados conhecedores deste processo 

de investigação. Desta reunião transcrevemos frases que elucidam o atrás dito: 

“Revemo-nos nos dados”; “foi isso que vivemos e que os doentes disseram e que 

vimos nos doentes”. Referiram que as enfermarias já são conhecidas pelos nomes 

humorísticos e não pelos números, que têm mantido vivo o projecto e assim vão 

continuar, embora os registos sejam o ponto fraco. Foi ainda abordado o dever da 

divulgação do estudo a toda a comunidade hospitalar, aos doentes participantes no 

estudo, em reuniões e artigos científicos e na página web do próprio hospital. 

Importa ressaltar, e no que aos aspectos de rigor concerne, que os dados, resultantes 

da análise das narrativas e da análise das entrevistas, e para além de terem sido 

validados pelos enfermeiros, foram fornecidos a dois peritos, externos ao estudo, que 

analisaram a sua interpretação e coerência, quer com o escrito quer com o falado 

pelos participantes. Não existiram discordâncias com a análise levada a cabo pela 

investigadora, sendo apenas confirmado o aspecto eclético da análise de discurso, 

como já referido anteriormente neste relatório, dada a ausência de uma análise 

literária. 

Para finalizar o capítulo, dedicado à recolha de dados, convém referir que, ao longo 

do estudo, o interesse da investigadora não se centrou apenas no humor que ocorreu 

mas também no modo como ocorreu. Assim, observaram-se também momentos de 

interacção dos enfermeiros, de transmissão de ocorrências – passagens de turno –, 

bem como se realizaram algumas entrevistas informais a doentes e enfermeiros que 

ajudaram na compreensão dos dados e na sua discussão. Na realidade, e como refere 
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Lopes (2006), o rigor na recolha de dados explicita-se quando se aclara a escolha de 

cada técnica de recolha de dados mas, também, com o recurso a diferentes fontes 

(enfermeiros, doentes) e a diferentes técnicas. 

Ao terminar este capítulo realça-se que se considera, a descrição detalhada deste 

estudo, como uma importante característica de rigor do mesmo. 
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5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

No que concerne aos pressupostos éticos a ponderar, pode referir-se que:  

a) A participação no estudo foi voluntária; 

b) Todos os sujeitos do estudo, doentes e enfermeiros, que nele aceitaram 

participar, deram o seu expresso consentimento, através da assinatura do impresso 

construído para esse efeito; 

c) Todos os sujeitos indirectamente envolvidos no estudo foram informados 

da sua ocorrência; 

d) Em qualquer momento e sem qualquer consequência, os sujeitos puderam 

retirar-se do estudo (o que não veio a verificar-se); 

e) Existiu anonimato e confidencialidade; 

f) Existiu cuidadosa gravação e gestão dos dados, produzidos e consultados 

durante o estudo; 

g) A observação foi realizada de tal modo que, permitindo o acesso aos dados, 

não invadiu o espaço íntimo dos intervenientes; 

h) Existiu feed-back e relato do progresso do estudo, sempre em colaboração 

com a equipa de enfermagem (co-investigadores); 

i) O respeito mútuo e apoio da equipa de co-investigadores foram uma 

constante. 

Não pode deixar de se fazer uma reflexão acerca das limitações do anonimato e da 

participação voluntária num estudo desta natureza. O anonimato pode ser 

comprometido dado que ao ser conhecido o serviço que este desenvolveu e com o 

conhecimento que existe das pessoas, na organização, os co-investigadores podem ser 

identificados. Apesar destes conhecerem e estarem conscientes de tal facto, isso fez 

com que a escrita, deste relatório, fosse dificultada pela necessidade de expurgar das 

falas dos participantes qualquer indício que os identificasse. 

Por outro lado, sendo que esta investigação fazia parte do plano de acção do serviço e 

dado que a mudança só é possível se a equipa se unir em torno de uma mesma 

finalidade – neste caso integrar o humor no agir profissional dos enfermeiros –, os 
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participantes, enquanto individuais, ficam numa posição vulnerável, podendo sentir-

se impelidos a aceitar (Meyer, 1993) em prol do grupo e da profissão. Esta situação 

poder-se-ia ter passado, sobretudo, com os enfermeiros que iniciaram funções no 

serviço já após o início do estudo. Tal não foi sentido, nem verbalizado por qualquer 

dos participantes, no entanto deve ser considerada esta possibilidade. 

Apesar de se ter tentado assegurar o máximo rigor em todas as etapas de 

desenvolvimento deste estudo, considera-se que a subjectividade que lhe é inerente, 

bem como a impossibilidade de um controlo rigoroso podem, por si só, imprimir-lhe 

algumas limitações que importa considerar:  

- A falta de uma prática consistente como observador/investigador pode ter impedido 

que se desocultassem“subtilezas”, factos, aspectos, obstrutores de descobertas que 

teriam seguramente enriquecido o estudo;  

- A não observação de todos os enfermeiros em interacção, dadas algumas 

contingências, tais como trocas de turnos entre eles, pode ter condicionado uma 

maior riqueza dos dados; 

- A falta de validação de um elemento externo, no que concerne à formação para a 

intervenção, pode ter impedido que se descobrissem aspectos em que seria necessário 

reforçar essa mesma formação; 

- Apesar da percepção de “fazer parte do cenário”, não se pode excluir a possibilidade 

de que a presença da investigadora possa ter alterado, de algum modo, o 

desenvolvimento das interacções observadas e assim se terem obtido dados não 

verdadeiramente naturalistas, na sua totalidade; 

- O facto da investigação se desenvolver, apenas num serviço, e nele se concentrar 

toda a atenção, pelo equipamento para ele conseguido e pelas notícias, acerca do 

estudo, vindas a público, nos media, o efeito de Hawthorne pode ter existido. No 

entanto, e como a metodologia adoptada (investigação-acção), tornava impraticável a 

extensão do estudo, a mais do que um serviço, envolveram-se profissionais de outros 

serviços, nas actividades de formação, tentando assim minimizar esse efeito. 
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PARTE III 

OS DADOS… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

1. OLHANDO E SENTINDO OS DADOS 

 

Após a recolha de dados, estes foram analisados, partindo de dados específicos e 

procurando descobrir relações entre eles e o seu sentido, com vista à construção de 

um todo com sentido, a partir do particular, e não com o objectivo de testar hipóteses 

formuladas à priori. Neste sentido, Patton (1990) defende que os métodos 

qualitativos são particularmente orientados para a exploração, descoberta e lógica 

indutiva. Foi de acordo com esta lógica que os registos das narrativas, dos diários de 

campo e as entrevistas foram analisados. 

A lógica indutiva permite fazer inferências a partir das semelhanças de sentido do 

material identificado nas unidades de análise, ou nos seus elementos constituintes 

(Landry, 2003). 

A inferência de conhecimentos é, de acordo com Bardin (1977), a principal 

finalidade da análise de conteúdo. Este foi o tipo de análise utilizado para o 

tratamento dos dados resultantes das narrativas, dos diários de campo e dos registos 

de enfermagem (“notas de evolução” e planos de cuidados). 

A análise de conteúdo não é outra coisa senão uma técnica para ler e interpretar o 

conteúdo de documentos (Olabuénaga, 2003). Tem sido abordada como um método 

de análise de dados, que busca compreender os conteúdos manifestos e ocultos, 

podendo organizar os dados em unidades lexicais – palavras significativas – (como 

será no caso dos dados referentes a este estudo) (Leopardi, 2002). 

Em cada etapa da análise de conteúdo deve existir objectividade, o que permitirá que 

outros investigadores repliquem o estudo. Assim sendo, deve existir sistematização. 

Este consiste na investigação segundo regras consistentes e lógicas, e inferência, o 

que possibilita aceitar uma preposição devido à sua relação com outras proposições já 

aceites. Também as regras devem ser explícitas, desde a escolha das unidades lexicais 

ou da formação das categorias, aos códigos utilizados. A categorização, quando a ela 

há lugar, deve ser homogénea, ou seja, usar sempre os mesmos critérios; exaustiva, de 
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modo a abranger todo o texto e exclusiva, ou seja um registo só pode pertencer a uma 

categoria (Leopardi, 2002; Olabuénaga, 2003). 

Na análise de conteúdo, de natureza indutiva, procede-se de forma cíclica e circular, 

e o texto é alvo, antes de qualquer codificação, de múltiplas leituras (Olabuénaga, 

2003), tentando obter o sentido do todo. Deste modo lemos e relemos cada uma das 

narrativas e cada um dos diários de campo. Seguidamente, cada um de per si, foi 

dividido em unidades de significação, conforme expressas pelos sujeitos, e assinalado 

cada vez que uma transição no sentido era compreendida. 

No que concerne às narrativas escritas assume-se que as unidades de significação, 

neste estudo, se relacionavam com o conceito de humor de cada enfermeiro, com o 

papel por ele desempenhado no contexto dos cuidados de saúde, especificamente no 

cuidado de enfermagem e com a utilização do humor na interacção 

enfermeiro/doente. Interrogávamos cada unidade perguntando, para que serve esta 

informação? (Olabuénaga, 2003); será que isto diz algo diferente do anteriormente 

dito? Que (dis)semelhanças existem? 

A cada unidade de significação foi atribuído um código. O código N1…a N19, usado 

na análise das narrativas, foi colocado em cada unidade de significação que lhe dizia 

respeito, sendo que N significa narrativa e o algarismo é o número de ordem 

atribuído, à medida que as narrativas nos eram entregues. A análise foi efectuada, 

primeiramente, para responder às questões O que é o humor para si? e Que papel 

pode o humor desempenhar no contexto dos cuidados de saúde e, especificamente, 

no cuidado de enfermagem?.  

Para responder às questões Usam os enfermeiros humor na interacção 

enfermeiro/doente? De que modo? Analisaram-se os diários de campo, construídos 

após a observação das interacções. No que a estes concerne, clarificamos que, neles, 

se encontram quer “o observado” quer o registo de entrevistas informais feitas a 

doentes e enfermeiros. Para estes foram utilizados códigos distintos. Os registos 

foram codificados relativamente à data e ao tipo de actividade. Assim, O 060118 

significa observação efectuada no dia 18 de Janeiro de 2006; ED O 060118 entrevista 
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a doente, de carácter informal, e realizada no dia da observação feita a 18 de Janeiro 

de 2006 e EE O 060118 entrevista informal ao enfermeiro, e realizada no dia da 

observação feita a 18 de Janeiro de 2006. 

Procedeu-se, depois, à redução das unidades de significação, começando por um 

sistema aberto de categorias até acabar com um sistema fechado de categorização 

(Olabuénaga, 2003) que foi, posteriormente, e no sentido de assegurar a credibilidade 

dos dados, devolvido aos sujeitos. 

A análise de discurso, à luz do construcionismo social, mais concretamente os 

repertórios interpretativos (Burr, 1995), serviu de base ao tratamento do verbatim 

das entrevistas. Neste tipo de análise considera-se, também, que o conhecimento se 

faz através da compreensão e desvendar é palavra-chave. É “pôr a descoberto” não o 

que é dito mas o seu sentido, tendo em conta o contexto. 

Muitos construcionistas sociais acreditam que o propósito da investigação deve ser 

não a descoberta dos factos, mas a mobilização do processo de investigação para um 

objectivo diferente, numa investigação que não procura a verdade, mas ser útil a 

quem dela necessita; esta investigação torna-se assim investigação-acção (Burr, 

1995). A ideia da análise de discurso, enquanto investigação-acção, surge, também, 

quando Parker (1990) defende que alguns discursos funcionam para legitimar 

instituições existentes e reproduzir relações de poder e desigualdades ou, por outro 

lado e como refere Burr (1995), podem obscurecê-las tornando esse poder ilusório 

ou, ainda, permitir espaços de exercício pessoal e de escolha. 

Para Burr (1995), o conhecimento do mundo e a compreensão que dele se faz não 

advém do mundo em si mesmo, mas constrói-se, nas interacções entre as pessoas, no 

decurso do quotidiano. São a linguagem e o discurso que possibilitam quer o 

conhecimento quer a construção do mundo. Deste modo pode dizer-se que “a 

linguagem (na forma de discurso) fornece a experiência subjectiva do mundo” 

(Nogueira, 2001a, p. 84), que as interacções são mediadas pela linguagem e que o 

conhecimento se desenvolve, na interacção que ocorre entre as pessoas e na sua vida 

diária. 
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O discurso é entendido por Burr (1995), como tendo uma forte influência sobre os 

pensamentos e experiência e, portanto, como um importante recurso para a mudança 

pessoal e social, facto este que faz com que a análise de discurso seja uma abordagem 

onde o contexto tem uma importância capital (Pedro, 1997b).  

Sendo as práticas discursivas práticas sociais, significa dizer que esta perspectiva 

social da linguagem, onde falar é agir, nos orienta para a performance do discurso, ou 

seja, para aquilo que as pessoas fazem com os seus textos sociais e o que pretendem 

obter. Nesta óptica, a pesquisa usa o termo repertórios interpretativos e centra-se na 

análise de como as explicações se constroem e nas consequências que produzem 

(Potter, Wetherell, Gill & Edwards, 1990; Burr, 1995). 

Os repertórios interpretativos são sistemas de termos, usados de forma recorrente, 

para caracterizar e avaliar acções, eventos e outros fenómenos que surgem, muitas 

vezes, aliados a metáforas e outras figuras de estilo, sendo que a ideia de repertório 

envolve a ideia de utilização flexível, de modificação de acordo com o contexto 

(Burr, 1995). Na análise de repertórios interpretativos há que procurar os padrões de 

variabilidade e repetição. A primeira refere-se ao modo como as mesmas acções, 

acontecimentos, sentimentos... são descritos, falados pelo discurso ou seja, as pessoas 

usam diferentes repertórios para atingir objectivos, enquanto a segunda, repetição, 

surge quando os mesmos repertórios são usados por diferentes pessoas (Burr, 1995). 

A análise de discurso pode ser detalhada ao nível semântico ou mais conduzida para 

um nível temático, quando o enfoque não é na minúcia da linguagem usada, mas sim 

na relação do dito (temas) com o mundo vivido (Smith, 2007). Deste modo, 

consideram-se os repertórios interpretativos como os elementos que as pessoas usam 

para construir a sua versão do vivido, permitindo aceder aos significados e 

concepções que estas constroem. 

O resultado final de uma investigação deste tipo é tanto mais interessante, quanto 

mais indutiva for a análise efectuada na exploração do problema (Potter et al., 1990). 

Na realidade, a desconstrução do discurso, pressupõe uma dissecção que permite 

explicitar as representações dos actos e das pessoas e a análise implica uma leitura e 
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uma interpretação de um texto, com a intenção de analisar o seu conteúdo, os 

discursos subjacentes, ou seja consiste numa reconstrução subjectiva das construções 

elaboradas pelos entrevistados (Burr, 1995). 

O que se expõe, no tratamento das entrevistas, representa, assim, a interpretação do 

que foi descoberto no verbatim, susceptível de ser também interpretado por outros 

leitores. É por este aspecto que se inclui falas dos participantes no decurso da análise 

dos dados, acreditando que isto permitirá ilustrar e apreciar a interpretação feita. 

Estes extractos são seguidos do número atribuído ao participante (E1- enfermeiro 1; 

D1 – doente 1) e do número de ordem do segmento que foi objecto de análise, nessa 

entrevista (exemplo: E1- 34: para mim o humor sempre foi muito importante, sempre 

foi habitual juntarmos todos em casa e contarmos as histórias da minha vida, agora 

então que são de rir, das partidas que pregávamos e toda a gente sempre gostou 

muito de pregar partidas, de brincar uns com os outros, não gozar de, não rir de mas 

o rir com…). Sempre que se fez uma omissão identificou-se com __ e quando se 

inseriu algo, para explicitar, isso foi feito com [ ] (o mesmo acontecendo na análise 

dos registos) e, cada expressão como tá, né,… foi clarificada colocando-se de seguida 

(está), (não é), entre outras que foram encontradas no verbatim. 

A análise de discurso não identifica exemplos concretos a partir de noções abstractas 

mas faz-se, sim, à custa da abstracção de repertórios interpretativos, a partir de 

exemplos concretos e contextualizados e nela foram seguidos os quatro passos 

descritos por Burr (1995). Assim, as entrevistas foram transcritas (Anexo IX), na 

íntegra e o seu verbatim lido e relido, várias vezes, para compreender o sentido e o 

contexto do discurso. Durante a leitura procuraram-se temas recorrentes, repetidos, 

em frases ou declarações coerentes e que representam uma mesma situação, 

vivência... Isto passou por sublinhar frases consideradas relevantes para o 

conhecimento e compreensão do fenómeno em estudo. Procuraram-se similaridades 

e diferenças para cada grupo de participantes e, depois, contrastando os dois grupos 

tentou-se perceber o que era valorizado por uns e por outros. 

Esta etapa conduziu a uma outra; a identificação das formas de discurso que, neste 

caso, correspondem à humorização experienciada por doente e enfermeiro, como 
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condição, emancipação, transformação e virtude. Uma vez identificados estes temas 

passou-se ao estudo das implicações, das consequências, dos efeitos, para os doentes, 

enfermeiros, serviço e profissão de enfermagem. Que emancipação foi conseguida? 

Que poder ganharam doentes e enfermeiros? 

Depois de identificados os repertórios interpretativos (Anexo X) e temas, estes foram 

discutidos e analisados em reunião com os co-investigadores, para ambos os grupos 

de participantes (pela impossibilidade de acesso aos participantes: doentes) e as suas 

respostas incorporadas, mais adiante, neste relatório. Esta conduta, a que Burr (1995) 

chama de reflexividade, é um procedimento de rigor, já que possibilita a validação, 

pelos participantes, eliminando alguma subjectividade e intuição da análise e 

possibilitando que a interpretação efectuada traduza, o mais fielmente possível, 

aquilo que foram os discursos dos participantes. 

O rigor no tratamento dos dados, de natureza indutiva, assegura-se pela credibilidade 

dos resultados, já que os sujeitos os validaram ao assegurarem que são representativos 

das suas experiências, pela confirmabilidade correspondente à objectividade, ou seja 

à captação do mundo do mesmo modo que o faria outra pessoa, sem juízos de valor 

ou sem ser levado por interesses particulares (Olabuénaga, 2003) e pela 

transferibilidade dos resultados para situações e contextos semelhantes (Morse, 1999; 

Streubert & Carpenter, 2002; Savoie-Zajc, 2003). 

De acordo com Waterman (1998), existem três categorias a ser consideradas na 

validade de uma investigação-acção: validade dialéctica, crítica e reflexiva. A 

validade dialéctica refere-se ao constante movimento entre teoria, investigação e 

prática para a descoberta de tensões, contradições e complexidades da situação. A 

validade crítica analisa o processo de mudança e esta não se mede pela capacidade de 

efectuar a mudança, pelo grau de mudança efectuada mas, sobretudo, pela análise das 

intenções e das acções (Waterman, 1998), pelas implicações éticas e consequências e 

pela superação de obstáculos para a emancipação (Park, 1992). A validade reflexiva 

passa pelo reconhecimento e exploração dos preconceitos do investigador e, 

demonstra-se, através da explanação do processo de interpretação (Waterman, 1998). 
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Esta categorização tem eco em Schon (1987) quando afirma que a intenção prática da 

investigação pode findar se, a agenda de rigor, perder de vista a mudança e o 

progresso e, para Waterman (1998) e como já anteriormente referido, a validade de 

um estudo de investigação-acção não reside no grau de mudança efectuado, mas no 

cuidado colocado em melhorar a vida das pessoas, sejam doentes ou profissionais, 

através da participação voluntária e da cooperação. 

Neste estudo pode constatar-se a credibilidade, a confirmabilidade e a 

transferibilidade dos resultados. Existe a convicção de que os dados desta 

investigação podem ser transferíveis para situação e contexto semelhante. No que 

concerne à validação referida por Waterman (1998) existiu um movimento entre 

teoria, investigação e prática que se encontra descrito neste relatório, bem como 

estão esplanadas, intenções, acções, mudança operada e processo de interpretação; 

pode dizer-se que a investigação-acção sacrifica a generalização, enquanto relevância 

global, em prol da relevância local. 

A análise, discussão e reflexão dos dados fez-se à luz de vários autores (e.g. Baquero, 

Cutcliffe & McKenna, Hesbeen, Paterson & Zderad, Robinson, Watson, Wooten). 

Não podemos aqui esquecer que Robinson (contactada neste estudo como perita), foi 

a primeira enfermeira a considerar imprescindível o uso do humor, na prática de 

cuidados de enfermagem, e uma pioneira da investigação na relação humor/saúde. 

 Humor is a familiar pattern of communication, which both health 
professionals and patients bring with them into the health care setting.  

                       (Robinson, 1991, p. 49) 

 

 

1.1. FASE I: OS REGISTOS … AS NARRATIVAS….A OBSERVAÇÃO 

Se tivermos sempre uma expressão “séria”, as pessoas doentes, 
possivelmente ainda ficarão mais deprimidas, elas precisam de bons 
cuidados, que incluam também boa disposição e algum sentido de 
humor, este poderá certamente ser uma boa terapia. 

(Narrativa 8) 
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A fase I do estudo decorreu até à implementação, ou seja até 31 de Maio de 2006 e, 

nesta, os dados foram provenientes das narrativas, da aplicação da Escala 

Multidimensional do Sentido de Humor (estes já foram anteriormente apresentados 

para a caracterização dos participantes: doentes e enfermeiros), dos registos de 

enfermagem (“notas de evolução” e plano de cuidados) e da observação. Nesta fase 

conseguiu-se analisar as acções de enfermagem que existiam nos registos de 

enfermagem; conhecer o conceito de humor da equipa; compreender que papel, 

entendiam os enfermeiros, que o humor desempenhava nos cuidados de saúde e 

concretamente nos cuidados de enfermagem; conhecer e compreender a utilização 

do humor na interacção enfermeiro/doente e definir com a equipa de enfermagem 

todo o decurso do trabalho de campo, desde as suas necessidades de formação até à 

aquisição de recursos humorísticos. 

 

OS REGISTOS... 

O dia de trabalho dos enfermeiros organiza-se, neste serviço, em três turnos, o que 

fez com que tenham sido analisados, através de análise de conteúdo, registos 

correspondentes a 1364 turnos. Destes, 41 foram realizados por estudantes do Curso 

de Licenciatura em Enfermagem pelo que foram excluídos ficando, no final, uma 

análise correspondente a 1323 turnos e a 24 planos de cuidados. Excluir os registos 

efectuados pelos estudantes baseia-se no facto de estar em análise o que registam os 

enfermeiros mas, também, porque os registos dos estudantes são elaborados de um 

modo que não reflecte os registos produzidos pela maioria dos enfermeiros. 

Na totalidade dos registos analisados foi possível encontrar assentamentos de todos os 

enfermeiros do serviço, exceptuando-se da enfermeira-chefe, que não os efectua. 

A informação contida nos registos refere-se essencialmente às necessidades físicas, 

tratamentos, técnicas e procedimentos, o que se encontra em consonância com o já 

referido noutros estudos (Georgopoulos & Sana, 1971; Norberg & Asplung, 1987; 

Kilgren et al., 1992; Liukkonen, 1993; Lamond, 2000). Na realidade, as enfermeiras 

que prestam cuidados, no período perioperatório, preocupam-se bastante com as 
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respostas fisiológicas à cirurgia, mantendo sobre elas uma apertada vigilância 

(Kleinbeck, 2000). 

No caso deste serviço a informação, contida nos registos de enfermagem, reporta-se 

às Actividades de Vida Higiene Pessoal e Conforto, Alimentação, Mobilização e 

Eliminação advogadas por Roper, Logan e Thierney bem como faz referência à 

Integridade Cutânea, quer seja por ferida cirúrgica, punção venosa periférica, dreno 

ou outra e, muitas vezes, a Deficiência Sensorial Não Compensada e Alteração do 

Equilíbrio Hemodinâmico. 

A ordem pela qual a informação é apresentada foi, também, averiguada e, embora 

nem todos os enfermeiros tenham seguido exactamente a mesma ordem, a sua 

generalidade parece seguir uma lógica, geralmente temporal, referindo, inicialmente, 

uma visão global do doente, nomeadamente no que respeita ao estado de consciência 

e orientação. A frase “doente calmo, consciente e orientado” é a mais referida e 

sempre no primeiro parágrafo, parecendo evidenciar uma prática rotineira, só 

diferindo quando o estado de consciência e orientação estavam alterados. 

O nome do doente nos registos é mencionado, apenas, por dois enfermeiros e estes 

referem-no em todos os registos que elaboram. O diagnóstico médico e a idade são 

dados sempre presentes no primeiro registo efectuado no serviço. As palavras 

“mesmo estado, melhorado, razoavelmente, bem, pouco, mal, apelativo e queixoso” 

aparecem, frequentemente, nos registos no entanto, estas evidenciam um juízo 

clínico claramente subjectivo e que pode não corresponder à ideação de quem lê. 

O registo da dor não era, ainda, sistemático contudo, a referência à administração de 

terapêutica é frequente, o que parece fazer sobressair o registo das acções de 

enfermagem interdependentes. A existência de visitas ao doente foi referida 39 vezes 

mas apenas quatro enfermeiros lhe fizeram alusão, sendo que um o fez 34 vezes. 

As referências ao estado emotivo do doente foram pouco frequentes, como o foram 

quanto ao modo como doente e pessoas significativas vivenciavam a alteração da 

situação de saúde. As acções dirigidas, ao estado emocional do doente, foram 

diagnósticas “apresenta períodos de labilidade emocional, disponibilizado tempo para 
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estabelecer comunicação”; “choro fácil”; “sorridente”; “ humor deprimido”; “doente 

apelativo”; “doente triste, refere que está à espera do fim, prestado apoio”, raramente, 

apresentando o resultado da acção. 

Foi inexistente, também, qualquer referência a situações de humor na interacção 

enfermeiro/doente, doente/doente ou doente/outros profissionais de saúde. Apenas 

três registos pareciam evidenciar intenção em “mudar a cor da bolha” onde se 

encontrava o doente: “Foi promovido um ambiente tranquilo e foi prestado apoio 

emocional promovendo um discurso optimista e alegria”; “Foi estabelecido diálogo 

optimista de forma a prestar apoio emocional” e “Mantém-se deprimido pela 

situação, feita tentativa de distracção, doente pouco colaborante”. Massagens de 

conforto e mobilizações passivas foram acções, frequentemente referidas, com 

intenção de promover bem-estar. 

Quando interpelado aos enfermeiros, qual o motivo de mencionarem, quase sempre, 

a frase “doente calmo, consciente e orientado”, no primeiro parágrafo dos seus 

registos, foram unânimes em referir “…é por causa da classificação de doentes, isso 

tem que lá estar porque senão a classificação dá incorrecta no final”. Apetece 

questionar: Será que o Sistema de Classificação de Doentes por Graus de 

Dependência em Cuidados de Enfermagem, quando impõe aos enfermeiros, o registo 

de acções interdependentes, algumas vezes em duplicado, não é um constrangimento 

ao registo das acções autónomas de enfermagem e, consequentemente, um entrave 

ao aumento da visibilidade dos cuidados de enfermagem? 

Na análise de conteúdo, dos registos, atendeu-se ao tipo e quantidade de informação 

existente em cada relatório de enfermagem. Constatou-se, pela observação e 

gravação áudio de algumas “passagens de turno”, e no confronto com a informação 

escrita, que existe informação relevante que é transmitida oralmente nestes 

momentos e que não é colocada nas “notas de evolução” do doente. Isto refere-se ao 

estado emocional e/ou sentimentos manifestados por este, à sua comunicação não 

verbal, a comportamentos do doente e/ou família e, sobretudo, a juízos de valor 

emitidos “…deviam levar a senhora para casa se ela quer morrer em casa.” ; “ Não!… 

sabes e o que é que a filha faz lá com ela? É muito complicado… assim aqui tem 
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outro apoio…”. Na realidade este tipo de comunicação ou a troca de informações 

como “… o senhor quer ir para casa, tem uma quantidade de gente a trabalhar para 

ele e precisa ir a casa antes de ser operado…” geralmente não são escritas, mas apenas 

verbalizadas na “passagem de turno”. 

Nas “notas de evolução” surgem, como já referido, com maior incidência, as 

informações relativas à condição física, medidas físicas/fisiológicas e história social, 

esta última, sobretudo, quando há impedimento em que o doente regresse a casa por 

falta ou dificuldade de apoios informais (pessoas significativas), no domicílio. Assim, 

pode dizer-se que, apesar de existir maior quantidade de informação escrita do que 

aquela que é transmitida oralmente, os enfermeiros fazem muitas mais coisas e 

sabem muito mais das pessoas com quem cuidam, do que aquilo que registam. 

Por vezes, a gente acaba por registar muita coisa que tem a ver 
com, com a parte burocrática e depois a parte de enfermagem, 
mesmo os cuidados que estão, que são só nossos, relacionados com 
a enfermagem, acabam acabamos por não registar por falta de 
tempo. (Entrevista17 -Enfermeiros) 

 

AS NARRATIVAS... 

Da análise das narrativas apresentam-se os dados referentes à concepção de humor e 

ao papel na saúde surgindo, como colaterais, dados que mostram como o humor se 

pode manifestar e dados que transportam para o que é cuidar com humor. 

 

O que é o humor 

…forma de entretenimento (N1); …forma de comunicação humana (N1); Escape para os problemas 

(N2); Pincel que não apaga as tristezas mas que as torna coloridas (N2); Estado de espírito (N3) (N14); 

Sorriso (N4); Gesto terno (N4); Brincadeira (N4); Anedota (N4); Entretenimento (N5); Riso (N5); 

Graça (N5); Diversão (N5); É contagioso (N7); Capacidade exclusivamente humana (N9); Capacidade 

para encontrar a alegria escondida nas situações banais da vida mesmo quando estas se disfarçam sob 

aparências sérias (N9); Levar a vida de forma mais leve (N10); Rirmos de nós próprios (N10); 

Característica da personalidade (N11); Forma de ver a vida (N11); Piadas (N13); Boa disposição (N14); 

Habilidade de tornar as coisas sérias em algo cómico ou engraçado (N15); Humor também é pessoal 

(N16); Há humor de diferentes tipos (N16); Maneira de mantermos a nossa integridade mental (N17); 

Humor é mesmo um escape e uma defesa para lidarmos com as próprias emoções (N17). 
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Papel do humor  

Fazer com que as pessoas riam e se sintam felizes (N1); Promover o bem-estar dos doentes (N1); 

Ultrapassar os obstáculos (N2); Relativizar os obstáculos (N2); Liberta (N2); Neste serviço específico de 

cirurgia, a particularidade da aproximação de uma situação culminante de tensão que é a intervenção 

cirúrgica, com todos os medos que ela envolve, o humor ocupa o espaço de dissipador de barreiras 

(N2); … ganho de confiança por parte do utente/doente (N2); Faz-nos sentir bem (N3); Mais vontade 

para lutar contra as adversidades (N3); … faz com que as pessoas esqueçam nem que seja apenas por 

segundos a sua situação (N3); … abram mesmo um sorriso (N3); Expressar os nossos sentimentos (N5); 

Aliviar a tensão (N5); Promove o relaxamento (N5); Reduzir o stresse (N5); Uma brincadeira durante 

a conversação atenua muitas vezes a ansiedade em que o doente se encontra (N6); Descontrai os 

músculos da face (N7); Ajudar na travessia complicada da doença, substituindo o esgar de sofrimento 

por um sorriso ou uma gargalhada (N9); Pintar um sol amarelo num céu escuro da tempestade (N9); O 

sorriso e as emoções positivas são importantes factores de prevenção de doenças (N10); Funciona 

como antídoto para as preocupações (N10); A pessoa que tem sentido de humor, não só é mais 

descontraída perante situações stressantes, como também as compreende de forma flexível (N10); O 

dizer de uma piada pode ser suficiente para que o doente se sinta mais aliviado e menos assustado 

(N12); Um simples gesto ou atitude de humor pode alegrar o dia do doente e melhorar o estado de 

espírito do enfermeiro (N12); Um sorriso nos lábios, boa disposição e uma pitada de humor fazem com 

que o meu trabalho seja menos doloroso para o outro, independentemente da faixa etária. É mais fácil 

puncionar uma veia, se o procedimento for desdramatizado, ou mesmo conseguir um sorriso de quem 

sabe que está a morrer (N13); Estratégia de comunicação, no entanto utilizada quando existe alguma 

proximidade com a pessoa em causa (N14); Favorece a coesão e a cooperação (N14); Permite melhor 

ambientação ao novo meio (N14); Permite que aquando dos ensinos exista melhor compreensão 

(N14); Conduz a uma melhor qualidade de vida e de trabalho (N14); Recurso que podemos e devemos 

utilizar, de uma forma inteligente, primeiro para nos modificarmos a nós mesmos e depois para 

podermos ajudar os outros a reencontrar o seu equilíbrio (N15); Transmitir conforto (N18); Transmitir 

interesse pelas pessoas cuidadas (N18); Aliviar a dor (N19). 

 

Cuidar com humor 

É ser subtil (N2); É ser suave no que se diz (N2); Fundamental saber ouvir/escutar (N5); Depende de 

inúmeros factores como a personalidade, diagnóstico/prognóstico, condição social da pessoa cuidada 

(N8); Cada pessoa tem o “seu sentido de humor”, cada uma à sua maneira pelo que é importante ter 

em conta a unicidade de cada pessoa quando se faz humor (N10); Quando entras numa enfermaria e se 

faz entrada com bom humor, com alegria, as pessoas respondem da mesma forma e isto faz com que 

eles tenham uma visão da doença diferente, que tenham outro tipo de atitude mais positiva e que os 

tratamentos sejam mais efectivos (N16). 
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Humor conseguido através de: 

Comunicação verbal, gestual e até pelo silêncio (N2); Contar uma anedota (N3); Sair com os amigos 

(N3); Estar com uma pessoa importante para nós (N3); Ver um filme/programa cómico (N3); História 

engraçada (N7); Canção (N7); Brincadeira (N8); Livro divertido (N10); Só com um sorriso os doentes 

ficam mais contentes (N16); Analogias (N17); Sátiras (N17). 

 

Quadro 4 – Significados resultantes das narrativas e alusivos ao cuidar com humor e ao modo 

como o humor pode ser conseguido 

CUIDAR COM HUMOR  HUMOR CONSEGUIDO ATRAVÉS DE 
É suavidade (N2) 
É subtileza (N2) 
Envolve saber ouvir/escutar (N5) 
Necessita atender à unicidade pessoal (N8) 
Precisa considerar multidimensionalidade 
do humor (N8) (N10) 
Promove atitude positiva (N16) 

Analogias (N7) (N17) 
Anedotas (N3) (N7) (N 8) 
Brincadeiras (N7) (N8) (N17) 
Comunicação verbal e não verbal (N2) (N8) 
Divertir-se (N3) 
Filmes/programas cómicos (N3) (N10) 
Histórias engraçadas (N7) (N8) 
Livros cómicos (N10) 
Música (N7) 
Presença de pessoas significativas (N3) 
Sátiras (N7) (N17) 
Silêncio (N2) 
Sorriso (N16) 
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Quadro 5 – Significados resultantes das narrativas em resposta ao que é o humor e papel por 

este desempenhado 

HUMOR  
PAPEL DO HUMOR NA SAÚDE/CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 
Alegria (N9) (N18) (N19) 
Anedota (N4) (N5) 
Boa-disposição (N14) 
Brincadeira (N4) (N13) 
Capacidade exclusivamente humana 
(N9) 
Capacidade de transmutar tristeza em 
alegria (N15) 
Característica da personalidade (N11) 
Comunicação (N1) (N14) 
Contagioso (N7) (N14) 
De diferentes tipos (N16) 
Descontracção (N5) 
Diversão (N5) 
Entretenimento (N1) (N5) 
Escape para os problemas (N2) (N17) 
Estado de espírito (N2) (N3) (N4) 
 (N10) (N15) 
Fazer rir (N4) 
Forma de encarar a vida (N2) (N11)  
Forma de manter saúde mental (N17) 
Gesto terno (N4)  
Individual (N16) 
Leveza (N10) 
Mecanismo de defesa (N17) 
Modo de estar (N2) 
Piada (N13) 
Pincel que não apaga as tristezas mas 
que as torna coloridas (N2) 
Rir de si próprio (N10) 
Riso (N 5) (N10) (N14) (N15) (N19) 
Sorriso (N 4) (N14) 
 
 
 
 
 
 
 

Ajudar a abstrair-se da situação (N3) (N5) (N11) 
Ajudar a lutar contra adversidades (N3)  
Ajudar a ultrapassar dificuldades (N2) (N6)  
Ajudar na recuperação (N19) 
Aliviar dor (N19) 
Aliviar tensão (N5) (N13) (N17) 
Descontrair (N7) (N10) 
Desdramatizar (N10) 
Dissipar barreiras na relação (N2) 
Favorecer a coesão e a cooperação (N14) 
Favorecer autoconhecimento (N15) 
Favorecer encontro com o Outro (N14) 
Favorecer ensino/aprendizagem (N14) 
Favorecer integração (N14) 
Fazer as pessoas felizes (N1) 
Fazer rir (N1) (N18) (N19) 
Fazer sorrir (N3) (N9) (N18) (N19) 
Libertar (N2) (N5) (N13) 
Melhorar compreensão (N14) 
Melhorar estado de espírito (N12) 
Pintar um sol amarelo num céu escuro (N9) 
Preservar a saúde (N10) 
Prevenir doenças (N10)  
Promover alegria (N4) (N9) (N12) (N15) (N18) 
Promover bem-estar (N1) (N3) (N6) (N10) (N14) 
Promover confiança (N2) (N12) 
Promover conforto (N18) 
Promover expressão de sentimentos (N5) (N13) (N14) 
Promover flexibilidade (N10) 
Promover relação (N1) (N6) (N14) (N17) 
Promover relaxamento (N5)  
Promover uma atitude mais positiva perante a vida (N3) 
(N6) (N11) (N13) (N16) 
Reduzir ansiedade (N6) (N7) 
Reduzir medo (N12) 
Reduzir sofrimento por técnicas e procedimentos (N13) 
Reduzir stresse (N5) (N7) (N10) 
Relativizar problemas (N2) (N10) (N11) (N12) (N16) 
Substituir sofrimento por sorrisos ou gargalhadas (N9) 
Transmitir interesse pelo Outro (N18) 

 

É de salientar a linguagem metafórica presente em algumas das narrativas, facto que 

se abordará mais adiante. Nos Quadros 4 e 5, sintetizaram-se os significados 

emergentes das unidades de significação enunciadas pelos participantes, quando 

responderam às questões colocadas, para a elaboração das narrativas, e que aqui se 

relembram: O que é o humor para si? e Que papel pode o humor desempenhar no 

contexto dos cuidados de saúde e, especificamente, no cuidado de enfermagem? 
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Destes enunciados ressaltam, colateralmente, declarações que, como atrás já foi 

referido, nos transportam para o que é cuidar com humor e para o modo como o 

humor pode ser conseguido.  

O humor tem desempenhado, ao longo de eras, um importante lugar na vida em 

sociedade e na vida pessoal de cada pessoa. Teve um importante lugar no mundo do 

teatro, perdendo depois “terreno” para a sátira. As investigações acerca do humor 

que têm, e sobretudo se falarmos no contexto dos cuidados de saúde, vindo a 

acontecer nas três últimas décadas, talvez venham a possibilitar que este ocupe, no 

mundo académico e ao lado da sátira, o lugar que ocupava no século XV e que nessa 

altura perdeu (Robinson, 1991). 

Muitas definições existem, acerca de humor, mas nenhuma consensual e, por tal 

facto, no sentido de conhecer e caracterizar o que é o humor para os enfermeiros de 

um serviço de cirurgia, de Portugal, foi-lhes pedido que respondessem, por escrito, à 

questão O que é o humor para si? Das narrativas escritas foi feita uma análise de 

conteúdo das mesmas, em que se partiu do relato para a unidade de significação, 

desta para o significado atribuído pelo investigador e, a partir deste, se construiu a 

asserção que representa o conceito de humor usado por esta equipa de enfermeiros, 

quer na sua vida profissional quer pessoal. Assim, e para este grupo de enfermeiros: 

O humor é contagioso, é alegria, anedotas, boa disposição, brincadeira, mecanismo 

de defesa, capacidade exclusivamente humana, uma característica da personalidade e 

uma habilidade para transformar o sério em cómico, que possibilita rir de si, que 

permite comunicar, ocupar-se, estar com o outro, ser e estar no mundo de um modo 

divertido, descontraído, leve, gera o riso, o sorriso ou apenas expressa sentimentos. A 

expressão desse humor faz-se pela partilha de anedotas, histórias, brincadeiras, livros 

e programas cómicos, músicas, sátira, analogias, ou simplesmente por um gesto ou 

até silêncio. Pode traduzir-se, metaforicamente, como sendo um pincel que não 

apaga as tristezas mas lhes dá cor. 

A este humor, entendido como terapêutico, construtivo, beneficente, são atribuídas, 

pela equipa de enfermagem várias funções. Na realidade, estes enfermeiros, ao 

responder, nos relatos escritos, à questão Que papel podem o humor desempenhar no 
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contexto dos cuidados de saúde e, especificamente, no cuidado de enfermagem? 

reconhecem neste, um imenso potencial. Deste modo, o humor liberta, favorece a 

coesão, a cooperação e a integração, faz as pessoas felizes e espalha alegria, faz rir, 

promove o bem-estar e uma atitude mais positiva perante a vida que possibilita 

intervir em si próprio, desdramatiza, promove o relacionamento entre as pessoas, 

flexibiliza, ajuda na recuperação e a dissipar barreiras, ultrapassar dificuldades, lutar 

contra adversidades, relativizar problemas, abstrair-se da situação que vive, 

descontrair, reduzir o stresse e o medo, diminuir a ansiedade e aliviar a tensão. 

O humor possibilita, assim, preservar a saúde, prevenir doenças, evitar depressões, 

encontrar o Outro, ajudar a ganhar a confiança do doente, reduzir o sofrimento 

infligido por técnicas e procedimentos, confortar, relaxar, aliviar a dor substituindo 

comprimidos, melhorar o estado de espírito e a compreensão, favorecer o 

ensino/aprendizagem, promover a expressão de sentimentos e transmitir interesse 

pelo Outro. Cuidados de enfermagem com humor são subtis, suaves e promotores de 

uma atitude mais positiva perante a vida, mas necessitam atender aos múltiplos 

factores envolvidos, à unicidade pessoal e à imprescindibilidade de saber escutar. O 

papel do humor pode ser metaforicamente descrito como uma terapia que possibilita 

pintar um sol amarelo num céu escuro, semeando sorrisos e substituindo o 

sofrimento por sorrisos ou gargalhadas. 

Como atrás se aludiu, existe a presença de uma linguagem metafórica no discurso 

manifesto nas narrativas. A metáfora (palavra que em grego significa “transporte”), 

ao permitir transportar ideias, objectos ou imagens de um universo semântico 

original para outro assemelha-se à encenação teatral, na medida em que esta 

constitui sempre uma recriação do guião e dos cenários originais e uma adaptação a 

novos contextos (Dawson, 1975). As metáforas conferem ao discurso as propriedades 

dramáticas da simplificação, ao transportarem o leitor para universos mais acessíveis 

e, em muitos casos, da intensidade, ao enfatizarem o objecto. A metáfora é, e de 

acordo com Savage (1995), uma característica da linguagem criativa. 
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De facto “a metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra, ou do 

género para a espécie, ou da espécie para o género, ou da espécie de uma para a 

espécie de outra, ou por analogia” (Aristóteles, 1498/1986, p. 134). 

A intuição de que estamos diante de uma metáfora começa quando, ao fazermos uma 

leitura imediata, nos deparamos com uma impertinência, se atribui a um referente 

algo que não lhe diz respeito, ou se classifica o referente numa classe a que não 

pertence. A metáfora tem uma função emotiva, centrada no emissor, e reflecte a 

expressão de sentimentos ou emoções e uma função conotativa, orientada para quem 

recebe a mensagem (Ceia, 2005) e o seu objectivo é dar expressividade e intensidade 

ao discurso. 

A intensidade e relevância do papel do humor nos cuidados estão bem patentes nas 

metáforas que se seguem: 

Humor é pincel que não apaga as tristezas mas que as torna coloridas (N2); é pintar 

um sol amarelo num céu escuro da tempestade (N9); Semear sorrisos para colher 

gargalhadas num terreno agreste que é o hospital (N9); Espalhar alegria onde reina o 

silêncio e a melancolia (N9). 

A doença, o internamento, o sofrimento aparecem expressos no discurso enquanto 

tristeza, tempestade e aridez. Na realidade evidencia-se bem o sentido positivo do 

humor por contraposição a algo sentido como triste e taciturno. O humor surge, 

assim, com a capacidade de aliviar a tristeza, apaziguar o sofrimento e espalhar a 

alegria, fornecendo um equilíbrio mental (Baquero, 2005). 

 

A OBSERVAÇÃO... 

No que ao ambiente no serviço concerne, salienta-se o facto dos profissionais 

apresentarem um fácies sorridente, alegre, descontraído e evidenciarem boa-

disposição no contacto entre eles e com os doentes. O cumprimento diário a uns e 

outros é afável e geralmente com um sorriso, à excepção de um ou outro médico, que 

sistematicamente apresenta um ar sério e distante. Mesmo nos finais de turno da 
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noite, e evidenciando algum cansaço, os enfermeiros estão sorridentes a aguardar os 

colegas. 

Os corredores e a sala de sujos são locais de encontro e de convívio. É na sala de sujos 

que se trocam confidências, que soam desabafos, que se transgridem regras.  

No ambiente de trabalho dos computadores do serviço, aparecem fotos dos 

enfermeiros e de outros profissionais, caricaturadas e que denotam a boa disposição e 

animação existente (Anexo V). 

A boa disposição e o sentido de humor, dos enfermeiros, pôde constatar-se, 

inequivocamente, no final de uma manhã do mês de Março, e como já foi 

mencionado atrás, quando um dos enfermeiros chega, muito sorridente, para fazer o 

turno da tarde e coloca uma cabeleira postiça, aos caracóis, e uns óculos enormes 

(Anexo VII). Verificou-se que este foi um momento de grande humor entre todos os 

profissionais, com a existência de fortes gargalhadas como resultado do 

comportamento humoroso descrito.  

Enquanto elaboram registos, preparam terapêutica ou realizam uma outra qualquer 

actividade existe, entre os enfermeiros, um clima de boa disposição, conversas 

animadas e divertidas e estão risonhos. Brincam uns com os outros, usando conversas 

da sua vida diária, pessoal ou profissional, e as gafes uns dos outros são usadas como 

móbil para a brincadeira. Esta brincadeira aparece por vezes anotada com um 

desenho nos próprios registos de quem comete a gafe (quando alguém se esquece de 

assinar os registos e colocar o número mecanográfico, por exemplo). Na realidade a 

equipa utiliza muito humor no “seu funcionamento”. Quando estão juntos existem 

trocadilhos, incongruências de ideias, ironia. Algumas vezes, poucas, riem-se dos 

doentes e das situações vividas com eles, ou por eles, mas sem que nisso se denote 

maleficência. “Fazem as coisas com suavidade”, sem aborrecimento no olhar ou na 

expressão corporal, e a sobrecarga de trabalho não parece interferir com a boa-

disposição. Os doentes apercebem-se da alegria da equipa, comentam e valorizam 

isso como elemento facilitador da relação “É uma equipa muito alegre muito bem-

disposta, até dá gosto…”(ED O 060118). 
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As passagens de turno são momentos de partilha de sentimentos, nesta equipa, e 

muitas vezes verdadeiros espaços de comicidade. São autênticos, “soltam-se”, riem-se 

de tudo, de nada, por tudo, por nada… Falam com carinho de uns doentes, falam 

com algum “azedume” de outros, reclamam do seu trabalho não ser reconhecido por 

uns e referem como são apreciados por outros…  

Parece existir, entre a maioria dos elementos da equipa, um ambiente de 

camaradagem, de partilha e de amizade. Conversam animadamente, contam anedotas 

e brincam com muita frequência. Esta equipa usa, na realidade, humor, o que parece 

aumentar a coesão do grupo e promover a entreajuda. 

Na interacção enfermeiro-doente percebe-se que o enfermeiro está presente e 

disponível para aquele doente, sereno, e que existe cumplicidade entre os dois, 

geralmente possibilitada por um conhecimento prévio àquela interacção específica. 

Muitas vezes existe uma comunicação humorosa subtil nesta relação enfermeiro- 

-doente onde, não raras vezes, é o doente que “dá o mote” para o início da 

comunicação. 

A possibilidade que o enfermeiro dá, ao doente, de dizer como gosta da água do 

banho, a colaboração que pede na movimentação, apesar de saber que este não 

consegue mobilizar-se, parece transmitir ao doente respeito pela sua individualidade, 

possibilitar-lhe participar nos seus cuidados e, em simultâneo, possibilitar-lhe o 

controlo sobre coisas que lhe dizem intimamente respeito. O sentido de humor do 

doente, partilhado com o enfermeiro durante a interacção, parece ajudá-lo a ter um 

controlo sobre si e sobre as coisas e a lidar com uma situação de doença crónica. 

Numa situação em que o enfermeiro se apressa a evitar que um doente se desloque, 

na enfermaria, com o seu corpo desnudo, manifesta preocupação em preservar a 

privacidade e intimidade deste. Sente-se que o doente valoriza esta acção. Um sorriso 

do enfermeiro, que mostra compreensão pelo desconforto do doente, faz com que 

este ria e relaxe.  

Também a brincadeira entre enfermeira e doente possibilita uma partilha de 

sentimentos, que o doente tenha confiança na enfermeira e que, de forma 
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descontraída, a enfermeira brinque com ele. Há um duplo efeito desta comunicação, 

pois brincadeira gerou confiança e esta, por sua vez, possibilitou aumentar a confiança 

“Quando vai retirar o penso da região inguinal a doente contrai-se, coloca a mão por 

cima e desvia lentamente o corpo para a direita. A enfermeira olha para ela, sorri e a 

doente começa a rir-se, retirando a mão e relaxando. A enfermeira começa a refazer os 

pensos, os movimentos são lentos, suaves mas precisos. Quando termina de realizar os 

pensos o fácies da doente está tranquilo e sorridente” (O 060126). 

Muitas vezes os doentes utilizam o seu sentido de humor para lidar com a situação de 

doença que vivem “Ele tem uma pedra?! Eu também quero! Vou fazer uma TAC  e 

espero ter também uma mas que seja um diamante, espero sinceramente que seja 

uma jóia!” (ED O 060131). Brincando com a situação parecem atenuar a ansiedade do 

diagnóstico “Isto aqui há sempre festa rija…e a festa continua… uma graça, uma boa-

disposição ajuda a gente, eu gosto muito de ouvir, gosto muito de uma graça, dá vida 

à gente, alivia a situação que temos” (ED O 060125); “Gosto muito de brincar, isso da 

boa-disposição dá vida…. Os enfermeiros estão a fazer o trabalho deles, também têm 

que nos ajudar e se tiverem bem-dispostos custa menos…” (ED O 060125). 

A disponibilidade da enfermeira, para o doente, utilizando um comportamento que o 

evidencia, (sentando-se em frente deste, para executar os procedimentos que 

necessita, por exemplo), parece fornecer confiança ao doente e criar um ambiente 

que possibilita que este faça confidências, referindo-se com um sorriso e 

objectivamente, à perícia dos enfermeiros “Há aí uma colega sua, que enquanto as 

outras vêm aqui picam e às vezes andam aí às voltas dentro da veia e depois já não 

conseguem nada e vão chamá-la, ela vem e zumba, põe ali aquilo duma vez e já está, 

bem é cá uma precisão qué (que é) qualquer coisa” (ED O 060131). A utilização de 

humor pelo doente e pela enfermeira, é favorecedor de uma relação de partilha e 

cumplicidade “ „ah! ah! Agora que não está aqui ninguém vou aproveitar para lhe 

bater e vai ver como aparecem‟ e dá umas palmadinhas no braço do Sr. „vá... bata, 

bata que é para ver se isso vai.‟ E riem-se os dois com uma gargalhada pouco sonora” 

(ED O 060131). De facto, no baixo som desta gargalhada, parecia haver uma enorme 

cumplicidade. 
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Em cuidados prestados com pessoas em fim de vida raramente existe humor e, 

quando o há, é subtil e com a intenção de descontrair e aumentar a confiança do 

doente “Os cuidados foram como se tivessem quase medo de a tocar por lhe causar 

dor. Era como se fossem „anjos a andar por cima das nuvens‟. Não há agitação 

nenhuma na prestação destes cuidados. Tudo é feito com muita disponibilidade e 

muita calma. Mesmo a expressão que é utilizada „… agora que já lavei a cara vou já 

meter o turbo …‟ e que pode conter humor, é dita de uma forma tão calma, tão 

serena, que se torna subtil e passa quase despercebida no contexto daqueles cuidados” 

(O 060209). No cuidado de enfermagem há um tempo para que o enfermeiro se 

envolva na relação com a pessoa com quem cuida mas, esse envolvimento, pela 

natureza da própria situação vivida pela pessoa, pode ser causador de sofrimento para 

o enfermeiro, quando ele próprio ainda não desenvolveu as competências suficientes 

para acompanhar o Outro no sofrimento, sem o tomar como seu “Os doentes ficam e 

a gente liga-se a eles. Custa-me não poder fazer nada, quer dizer…tirar-lhe a dor tu 

podes, mas o sofrimento, esse sofrimento da alma, não, pelo menos não para sempre. 

Continuar a ver as pessoas a degradarem-se é muito duro, é muito duro para mim, faz 

sofrer muito” (EE O 060223). 

No período pós-operatório mediato e apesar de ter decorrido pouco tempo da 

intervenção cirúrgica (quatro a seis horas após grande cirurgia) os doentes brincam 

com a sua situação, utilizando-a para gerar humor na interacção com a enfermeira  

“ „vamos cá pôr creme Sr. J. tem a sua pele muito seca, não tem comichão por vezes?‟ 

e o doente começa a dizer mais alto e de forma rápida „Ai! Ai! Ai!‟. A enfermeira pára 

de colocar o creme e olha para o Sr. com um ar assustado. „O que foi Sr. J? o que foi‟ 

„Ah! Nada! É que tem que ter cuidado que se pode cortar!‟ „ que me posso cortar?‟ 

„sim! É que isso já são só ossos! E isso pode cortar!‟ gargalhadas de todos os que 

estavam na enfermaria” (O 060223). Esta brincadeira, este humor gerado pela 

surpresa, pelo inesperado, criou um clima de proximidade, de cumplicidade na 

relação e documentado no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Exemplo de extracto de diário de campo e respectivos memo e nota 

Exemplo (O 060223) “Olha para o Sr. e diz „Como está? Bem? Uhmm… como torceu o nariz pensei que podia 

estar com dores‟ „não, agora não‟, responde o doente. A bacia com a água, a esponja e as toalhas já se 
encontravam preparadas junto do doente. A enfermeira diz „vamos começar o seu banho? pode ser?‟ Espera. O 
doente responde „tá (está) claro que sim‟. „Vou começar por lhe lavar a cara‟ diz. Começa por lavar o rosto do Sr. 
e de seguida diz „Empresta-me a sua mão‟. Lava as mãos, os braços e segue para o peito „vamos lavar essa 
peitaça… é uma peitaça não é?‟ „é…é....é larga‟ diz o doente. Quando a enfermeira lava a axila o doente contrai-
se e ri „tem cócegas?‟ diz a enfermeira „tenho, tenho, tenho e muitas!‟ risos de ambos. „Ainda não lhe as tiraram?‟ 
risos do doente e enfermeira, o doente encolhe os ombros e esboça uma expressão como que de tristeza „não... já 
viu? Ainda não…‟ ‟‟ 

“ „Vamos lavar a jóia? permite-me?‟, (refere-se aos órgãos genitais) „é já não tenho aí nada… tenho 4 filhos e 
onze netos, mas agora já não tenho aí nada‟ „teve quatro filhos? Família grande é um conforto não é?‟ „Se é...‟ 
Responde o doente. „Vamos lavar as costas?‟ „isso aí é só ossos e pele‟ diz o doente. A enfermeira continua a lavar 
e a secar o dorso do doente. „Vamos cá pôr creme Sr. J. tem a sua pele muito seca, não tem comichão por vezes?‟ 
e o doente começa a dizer mais alto e de forma rápida „Ai! Ai! Ai!‟. A enfermeira pára de colocar o creme e olha 
para o Sr. com um ar assustado. „O que foi Sr. J.? o que foi?‟ „Ah! Nada! É que tem que ter cuidado que se pode 
cortar!‟ „que me posso cortar?‟ „sim! É que isso já são só ossos!! E isso pode cortar!‟ gargalhadas de todos os que 
estavam na enfermaria. 

Memo  –  Interacção  enfermeira-doente  durante  o  banho  no  leito: doente com seis horas de pós--

operatório (grande cirurgia). 

Nota - Na comunicação da enfermeira com o doente há um manifesto respeito por este, evidente em 

frases como „empresta-me a sua mão, posso lavar-lhe as costas…‟. A enfermeira não se apropria do 

corpo do doente mas cuida-o, solicitando autorização para qualquer “invasão” do corpo e da 

intimidade. 

O doente, apesar de decorrido pouco tempo da sua intervenção cirúrgica (seis horas após grande 

cirurgia), é capaz de brincar com a sua situação, com o seu emagrecimento, e utiliza-a para gerar 

humor na interacção com a enfermeira, o que criou um clima de cumplicidade na relação. 

O humor do doente, a sua aparente descontracção e a boa disposição da enfermeira, 

logo de início, no contacto inicial, favorecem o uso do humor. Usar a história de vida 

do doente, aquilo que dele conhece para iniciar humor pode ser uma estratégia 

facilitadora do seu uso “A enfermeira aproxima-se mais, segura o braço direito do 

doente, sobe a manga do casaco do pijama e diz „então e veias? Temos aí alguma? 

Sim... porque você trata de piscinas tem que ter uma boa canalização‟ (gargalhadas do 

doente e da enfermeira) e esta continua „estas gajas estão fundas…‟ risos de ambos. 

„Estão, estão, estão assim há 18 anos, têm aí muita carne a tapar‟ diz o doente rindo-

se” (O 060222). Ao usar a profissão do doente para, através de uma linguagem 

metafórica, fazer humor, a enfermeira conseguiu aliviar a situação de tensão do 

doente mas, também, o desconforto que ela própria sentiu por, antecipadamente, 

prever e dada a obesidade do senhor, a dificuldade que teria em puncionar uma veia. 

Na realidade isto é congruente com o que refere Baquero (2005), quando diz que ao 
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humor também se concede um sentido metafórico, uma condição de equilíbrio 

mental e um modo de ser. 

A confusão mental, a desorientação, representam um desafio constante para os 

enfermeiros havendo sempre a quase inevitabilidade do riso perante as respostas que, 

sendo muitas vezes coerentes com a informação dada, o são de um modo que gera o 

riso só que, unilateralmente, ou seja, há aqui um “roçar” no rir-se do doente e não 

com ele, embora tenha estado presente o rir-se com “enfermeira a informar a doente 

(doente de 91 anos com períodos de confusão): „D. M___ agora vou ter que lhe pôr aí 

um aparelho para ver o seu coração, porque o seu coração está a bater muito rápido‟ 

„Tá, tá…veja lá se ele vai aí a fugir!‟ e a doente mostrava um ar irritado de quem não 

estava a conseguir controlar a situação. Gargalhadas” (O 060315). De facto só um 

enfermeiro perito, que age a partir de uma compreensão profunda da situação 

integral (Benner, 1984), consegue lidar com a situação de confusão mental, sem 

enfrentar o doente, sem o ridicularizar; mantendo o respeito por ele. 

A Figura 4 sintetiza o observado acerca do modo como o humor é vivenciado nesta 

equipa, e na sua relação de cuidar, realçando tipos e funções deste. 

Figura 4 – Humor na Interacção: O Observado 
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De facto, e durante o período de observação, foi possível constatar que o humor 

ocorre na interacção enfermeiro-doente e no seio da equipa de enfermagem, 

enquadrados pela situação de saúde da pessoa. O humor na interacção enfermeiro-

doente manifesta-se por piadas, gracejos, surpresa e incongruência de ideias, facilita a 

cumplicidade, proximidade/intimidade, confiança, companheirismo, auto e hetero-

conhecimento, autocontrolo, compreensão, alívio da ansiedade, gestão da doença e 

distracção. Por outro lado são a cumplicidade, proximidade/intimidade, confiança, 

companheirismo, auto e hetero-conhecimento, autocontrolo e compreensão, 

existentes na relação enfermeiro-doente, que possibilitam a existência de humor 

nesta relação. Quando o humor acontece, no interior da equipa de enfermagem, tem 

uma função de coesão e ajuda, manifestando-se através de piadas, anedotas, ironia e 

rir-se de. 

Olhando os dados quer das narrativas, quer respeitantes ao período de observação, 

pode afirmar-se que, no cuidado, o enfermeiro estabelece uma relação com a pessoa, 

sendo que, para isso, é necessária capacidade para comunicar de forma responsável e 

assertiva (Riley, 2000). A comunicação é um processo essencial para o ser humano, já 

que faz do Homem aquilo que ele é, constituindo um elemento indispensável na 

qualidade das relações interpessoais, na medida em que ambos os intervenientes 

veiculam mensagens verbais e não verbais, dando-lhes significado. Ao comunicar, o 

enfermeiro deve ter em conta a pessoa no seu todo, cuidando sem emitir juízos de 

valor, reconhecendo e aceitando quando erra e contribuindo, desta forma, para a 

qualidade dos cuidados (Riley, 2000). 

Assim, por meio de comunicação verbal e não verbal, as pessoas conseguem exprimir 

o que desejam, estabelecendo um sistema de relações. Mesmo através do modo de 

vestir e agir, se transmite algo aos outros, mostrando aquilo que se é ou se quer ser. A 

postura e atitudes que se adoptam, perante diversas situações, assim como o modo 

como se transmitem ideias, mostram-se essenciais para que as pessoas se revelem no 

processo de interacção. Seja qual for a forma que se utiliza na abordagem às pessoas, 

veicula-se sempre uma mensagem, através do conteúdo e do modo como é dita. A 

forma de comunicar pode ser silenciosa e, de tal modo espontânea e automática que, 
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muitas vezes, as pessoas nem se apercebem que estão a comunicar. Neste sentido, não 

se consegue não comunicar, já que a comunicação é um fenómeno constante e 

presente em toda a parte (Riley, 2000; Phaneuf, 2005). 

Deste modo, a interacção em enfermagem, deve ser, acima de tudo, uma relação que 

visa o bem-estar da pessoa com quem o enfermeiro cuida. O estabelecimento desta 

relação deve constituir um fenómeno privilegiado que permite conhecer melhor a 

pessoa. A capacidade para reconhecer e percepcionar a pessoa, com quem cuida, 

como “um ser no mundo”, holístico, único e individual, de certo modo, influencia e 

determina a sua receptividade à abordagem do enfermeiro. Segundo Hesbeen (2000), 

o enfermeiro, por se encontrar mais próximo da pessoa, é aquele que tem uma 

posição privilegiada no desenvolvimento e concretização da atenção particular da 

lógica do cuidar numa estrutura de cuidados, utilizando as competências e as 

características próprias do exercício da sua profissão. Segundo o mesmo autor (2000), 

o cuidar em enfermagem envolve múltiplas acções que são, acima de tudo, uma 

imensidão de pequenas coisas que permitem manifestar uma grande atenção à pessoa 

e seus familiares.  

Tal como descrito anteriormente, e de acordo com José (2002), a prática de cuidados 

de enfermagem deve ser pessoalizada, adequada à cultura, experiências vividas e 

necessidades peculiares da pessoa, visando o respeito pelos princípios humanistas e a 

tentativa de a ajudar a atingir o maior nível de bem-estar possível. Ora, para que se 

perceba a exequibilidade desta prática, é necessário abordar um outro conceito – 

cuidar transpessoal – no sentido de compreender a verdadeira vantagem da utilização 

do humor, enquanto acção de enfermagem. 

O cuidar transpessoal, definido por José (2002) como “um conjunto de acções 

científicas, profissionais, estéticas e criativas que permitem dar e receber” (p.47), 

assume um papel extraordinariamente relevante no exercício de enfermagem, 

permitindo, ao enfermeiro, reconhecer os sentimentos das pessoas com quem cuida e 

compreender as emoções que as levou a expressá-los. 



 126 

O humor pode ser utilizado através da expressão verbal, gestos e de um ambiente 

agradável, verificando-se, aquando da sua utilização, um aumento da proximidade 

entre o enfermeiro e a pessoa com quem este cuida e uma maior facilidade de 

abordagem e receptividade na educação para a saúde (José, 2002; Wooten, 2002). 

Assim, o humor deve ser encarado como uma acção de enfermagem de imenso valor 

e importância, tanto para o enfermeiro como para as pessoas com quem este cuida, 

tendo em conta todos os benefícios largamente documentados em alguns estudos, 

muitos deles já referidos ao longo deste relatório. 

 

EPÍLOGO À FASE I 

O humor é percebido, por esta equipa de enfermagem, como uma capacidade 

exclusivamente humana, uma característica da personalidade e uma habilidade para 

rir de si, com o outro e para o outro, utilizando diversas estratégias tais como 

anedotas, visionamento de filmes cómicos, leitura de livros humorísticos, 

brincadeiras, entre outros. Atribuem-lhe um papel terapêutico por, de entre outros 

inúmeros benefícios, já anteriormente referidos, ser libertador de tensões, promotor 

de comunicação, diversão e alegria e impulsionador do alívio da dor, do medo e do 

sofrimento. 

A descontracção do ambiente do serviço e a alegria da equipa, “contagia-se”, não 

raras vezes, aos doentes, especialmente na confiança que estes sentem com os 

enfermeiros. Isto parece tornar a relação enfermeiro-doente mais informal e 

facilitadora da expressão de sentimentos, aliviar a ansiedade, distrair e ajudar a gerir 

a situação vivida no momento. 

Na realidade, a boa disposição, na abordagem aos doentes, parece abrir caminho a 

uma interacção favorecedora de um clima positivo. O doente sorri e parece sentir-se 

mais à-vontade; há um “deixar-se ir” nesse humor, iniciando-o também muitas vezes. 

Esta relação de parceria, cumplicidade, nivela a relação e encoraja, tornando possível 

que ambos, enfermeira e doente, se conheçam e vivam momentos únicos. 
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Brincar, na interacção enfermeiro-doente, favorece proximidade e, a relação de 

confiança, que se estabelece na díade, possibilita usar humor mas, esse humor, 

também proporciona uma maior proximidade na relação. O humor permite, ainda, 

que o enfermeiro realize uma acção sem que o doente praticamente se aperceba ou 

seja, este consegue distrair-se ao descentrar-se da acção que o enfermeiro 

desenvolve. 

Em internamentos muito prolongados é evidente uma relação de intimidade e 

cumplicidade que permite brincadeiras “mais ousadas”, um humor brejeiro, por vezes 

subtil, e que só o conhecimento do Outro parece facilitar ou permitir. Nestas 

situações existe uma relação de parceria entre enfermeira e doente em que, quem 

cuida, o faz com quem precisa ser cuidado. 

 

 

1.2. FASE II: A IMPLEMENTAÇÃO DO HUMOR E INÍCIO DA AVALIAÇÃO DA  

       MUDANÇA  

 

Finalizando a Fase I iniciou-se, a 1 de Junho de 2006, a Fase II do estudo, cujo 

objectivo se centrava na implementação do humor enquanto acção de enfermagem. 

Desejava-se que o humor fosse utilizado como resultado de um diagnóstico de 

enfermagem ou seja, que respondesse a uma necessidade manifesta ou oculta do 

doente. 

 

 

1.2.1. O primeiro ciclo: os dois meses iniciais: Junho e Julho 

 

Ao longo deste período decorreram férias dos enfermeiros do serviço, entre os quais 

da enfermeira-chefe e, posteriormente da enfermeira que a substitui nas suas 

ausências. Este facto pode ter gerado alguma instabilidade, sobretudo em Julho e 

condicionar, quer a implementação da acção quer a adesão dos doentes ao estudo. 

Outros factores que podem ter dificultado a implementação foram a elevada taxa de 
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utilização dos enfermeiros, que rondou os 150.00%, bem como a variação negativa 

entre horas de cuidados prestadas/horas de cuidados necessárias (Quadro 7). 

Quadro 7 – Taxa de utilização dos enfermeiros (1º ciclo) 

Mês 
Nº Doentes 

Saídos 

Taxa de 
Ocupação 

% 

Taxa de 
Utilização 

Enfermeiros 
% 

HCN/DI HCP/DI 

Junho 100 89.10 149.61 5.10 3.41 
Julho 107 89.10 154.32 5.20 3.37 

      Fonte: Estatística do CHBA, EPE 

 

Nestes dois primeiros meses aceitaram participar no estudo 24 doentes (Quadro 8).  

Quadro 8 – Número de doentes que aceitaram participar no estudo (1º ciclo) 

Mês Nº Doentes 
Junho 17 
Julho 7 

Total = 24 

Os doentes, participantes no estudo, preencheram o formulário do consentimento 

informado (Anexo IV) bem como responderam à Escala Multidimensional do 

Sentido de Humor (Anexo I). Na frente da folha do questionário e para além da 

explicitação feita acerca do estudo, surgiram os dados biográficos e a sucinta recolha 

de dados, acerca das características humorosas da pessoa e das suas preferências 

humorísticas. Estes dados revelaram-se importantes, para adequar a estratégia 

humorosa a propor aos doentes. 

 O “carro do humor”, um carro móvel, repleto de filmes e livros cómicos; smiles 

autocolantes com frases positivas e alegres, flores, narizes, entre outros, é agora uma 

realidade. A equipa decidiu, entre si, que as listagens dos filmes e livros existentes, 

feitas inicialmente para controlo, seriam adequadas para fornecer aos doentes e estes, 

assim, poderiam escolher o que entendessem conveniente. Essas listagens, e por 

decisão conjunta da equipa, resultante de um dos seus momentos de reflexão e no 

qual a investigadora não esteve presente, passaram a ser fornecidas, a partir do início 

de Julho, como um menu de filmes e livros. 
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Nestes dois meses, bem como em todos os outros em que decorreu a implementação 

do humor enquanto acção de enfermagem, foram consultados os registos de 

enfermagem, “notas de evolução” e planos de cuidados, de todos os doentes saídos do 

serviço (100 no mês de Junho e 107 no mês de Julho). 

No primeiro mês do estudo, e dos processos consultados, existem 11 registos relativos 

ao uso do humor, 10 referentes a doentes que aceitaram participar no estudo e um 

num doente que tinha recusado a sua participação. Destes 11 registos, um refere-se a 

uma característica pessoal do doente “Refere ser uma pessoa bem-humorada”, dois 

referem apenas a anuência do doente em participar “Após exposição do conteúdo do 

estudo do humor a Sr.ª aceitou participar no trabalho” e “aceitou colaborar no estudo 

do humor” e sete evidenciam planeamento e intencionalidade na acção “Aceitou o 

estudo do humor e viu durante a tarde o filme „Mr. Bean‟, com o objectivo de 

melhorar o estado de humor da senhora, a qual se encontrava um pouco triste e 

pouco comunicativa. Durante a visualização do filme foi visível a melhoria do seu 

estado de humor, tendo interagido bastante com as outras doentes da enfermaria (…) 

achou o filme muito divertido e gostou de ver”; “Durante a tarde foi exibido o filme 

„Mr. Bean‟ na enfermaria. A Sr.ª ficou bem-disposta, tendo rido bastante com o filme 

e interagido com as outras doentes que se encontram na mesma enfermaria. A 

intenção da exibição do filme foi promover o diálogo entre as três doentes da 

enfermaria e incentivar as doentes a ficarem mais despertas do que se encontravam 

durante a manhã: estavam sonolentas e pouco activas.”. Um registo relativo ao papel 

do humor como “mediador” surge referente a um doente que não aceitou participar 

no estudo “…recusa comer porque lhe faz mal, não especifica. Alegre, divertido 

quando muda para conversas sobre as suas „51 namoradas‟. Só comeu uma maçã 

„enganado‟ enquanto tentávamos uma intervenção humorística”. 

Existe ainda, para além dos registos de enfermagem relativos à evolução da situação 

da pessoa, um registo em plano de cuidados (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao humor 

DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS ACÇÃO 

Triste, apática e 

sonolenta 

Promover o bom humor; 

eliminar a tristeza; despertar 

a doente 

- Incentivar a doente a falar sobre as suas 

preocupações; 

- Avaliar a sua disponibilidade para 

intervenções humorosas 

 

No mês de Julho (2º mês de implementação) e dos 107 doentes saídos sete aceitaram 

participar estudo, existindo nove registos a referir-se ao uso do humor, em processos 

de quatro destes doentes “Feitas actividades também para promover bom ambiente e 

aliviar a dor; feitas actividades humorosas, apesar das queixas álgicas, o próprio 

doente também incentivou a brincadeira, já que refere que o ajuda a suportar a dor”. 

Surge, nos registos analisados, uma intencionalidade de enfermagem que norteia a 

própria estratégia proposta, ou usada, e que é promotora de bem-estar. Na realidade, 

a promoção do diálogo, a distracção, o alívio de ansiedade, a melhoria do estado 

anímico, o apoio emocional, a promoção do conforto e o alívio da dor, foram 

intenções de enfermagem para o uso do humor. Os resultados desta utilização, 

descritos pelos enfermeiros e alguns, verbalizados também pelos doentes, passam 

também pela distracção, melhoria da comunicação, promoção do dinamismo, alívio 

da ansiedade, aumento do conforto e alívio da dor. 

Pode ainda constatar-se que, mesmo no cuidado com pessoas que recusam participar 

no estudo, o uso de estratégias humorísticas é utilizado como instrumento do cuidar 

em enfermagem, nomeadamente como “agente mobilizador de vontades”. 

É ainda de referir a existência de um desenho humorístico, feito por uma enfermeira, 

no final de um dos registos por si elaborados. Esta “anotação” parece ser uma 

estampilha da boa disposição e descontracção que é patente, na generalidade, em 

toda a equipa de enfermagem deste serviço de internamento. 
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1.2.2. O segundo ciclo de investigação: Agosto e Setembro 

 

Foi uma época conturbada e onde se observou alguma desmotivação e 

descontentamento, dos enfermeiros, que se prendeu, sobretudo, com questões de 

direitos laborais, nomeadamente com a cessação do regime de horário acrescido a 

partir de 1 de Setembro. Nestes dois meses foram consultados os registos de 

enfermagem de todos os 228 doentes saídos do serviço (Quadro 10). 

Quadro 10 – Taxa de utilização dos enfermeiros (2º ciclo) 

                Fonte: Estatística do CHBA, EPE 

 

Ao longo destes dois meses e dos 228 doentes saídos, 36 aceitaram participar no 

estudo (Quadro 11). 

Quadro 11 – Número de doentes que aceitaram participar no estudo (2º ciclo) 

Mês Nº Doentes 
Agosto 18 

Setembro 18 
Total = 36 

No mês de Agosto e dos processos consultados, existem 13 processos com registos 

relativos ao uso do humor. Na análise genérica dos processos verifica-se, logo desde o 

início do mês, que os registos passam e de acordo com o decidido na reunião do dia 3, 

a ser assinalados com um desenho cómico. 

Dos 13 processos com registos acerca do estudo e/ou da utilização do humor como 

acção de enfermagem, 10 referem-se a doentes que aceitaram entrar na investigação 

e três a doentes que não participaram. Nos três processos referidos surgem oito 

assentamentos em registos diários e três em plano de cuidados. 

Dos oito assentamentos, referentes aos doentes que não participam no estudo, 

verifica-se que um se refere apenas à colheita de sangue para doseamento de 

Mês 
Nº Doentes 

Saídos 

Taxa de 
Ocupação 

% 

Taxa de 
Utilização 

Enfermeiros 
% 

HCN/DI HCP/DI 

Agosto 123 90.00 143.13 5.22 3.65 
Setembro 105 89.45 139.20 5.48 3.9 
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imunoglobulinas, enquanto os restantes pretendem aliviar a tristeza, promover o 

conforto, favorecer a comunicação, aumentar o bem-estar, “conseguir” sorrisos, 

ocupar o tempo e distrair. “ (…) Triste (…) com dor (…) mais comunicativa depois 

da higiene, do posicionamento e conversa animada; aceitou a proposta de 

visualização de uma „comédia‟. Está a ver o filme, risonha e aparentemente 

confortável”. Relativamente aos registos constantes do plano de cuidados um propõe 

o humor para eliminar a ansiedade, outro para eliminar a tristeza e outro, ainda, para 

manter o conforto onde se inclui o alívio da dor (Quadro 12). 

Quadro 12 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor para manter o 

conforto e aliviar a dor 
DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS ACÇÃO 

Ansiedade relativa ao 

internamento prolongado 

Eliminar ansiedade - Estabelecer diálogo; 

- Esclarecer dúvidas; 

- Avaliar disponibilidade para a participação 

no estudo do humor; 

- Visualização de um filme a seu gosto 

Fácies triste, pouco 

comunicativa, queixosa 

Eliminar tristeza - Promover diálogo; 

- Prestar apoio emocional: 

    . incentivando a formulação de perguntas; 

     . estimular a visualização de filmes; 

     . promover intervenções humorosas. 

Risco de alteração do 

conforto manifestado por 

dor e associado a IC [IC 

significa Intervenção 

Cirúrgica] 

Manter conforto do 

doente 

- Avaliar o aparecimento e as características 

da dor; 

- Administrar analgesia prescrita; 

- Promover ambiente terapêutico; 

- Desenvolver medidas (intervenções 

alternativas para o alívio da dor); 

- Incentivar a participação no estudo do 

humor 

No que concerne aos doentes, participantes no estudo, existem 25 assentamentos nos 

registos diários e um em plano de cuidados. Os registos evidenciam a aceitação em 

participar no estudo, as colheitas de sangue para doseamento de imunoglobulinas, e 

as estratégias humorosas utilizadas. Alguns justificam-nas e salientam os resultados e 

outros descrevem, ainda, situações onde o humor é iniciado pelo doente com a 

intenção de se ajudar e ajudar outra pessoa internada.  

Aliviar a tristeza, diminuir a dor, promover conforto, favorecer a comunicação, 

aumentar o bem-estar, conseguir sorrisos, ocupar o tempo e distrair foram intenções 

para o uso do humor enquanto acção de enfermagem. Como resultados surgem a 

alegria, o conforto, a diminuição da tristeza, o incremento da comunicação, o bem-
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estar, a diminuição do nervosismo, o alívio da dor, a distracção e a gestão da situação 

vivida pela pessoa, “mantido diálogo empático e humorístico com a doente, que 

referiu alívio do nervosismo decorrente da futura cirurgia”; “foi passado filme 

cómico com bom resultado, a doente refere ter passado bem, foram feitas colheitas 

pré e pós intervenção com aumento dos valores das imunoglobulinas”. Também o 

humor, usado na interacção doente-doente, tem uma finalidade beneficente, ao 

pretender animar, melhorar a situação vivida e provocar o riso, “doente aplicou 

técnicas humorosas com a equipa e com o doente da cama __; a sua intenção era 

provocar o riso e animar o senhor. Disse-lhe mesmo que se risse um pouco que a 

falta de ar lhe passava”. 

A alegria da equipa é sentida, pelos doentes, como geradora de bem-estar durante o 

internamento “conversa em tom de brincadeira sobre o tempo de internamento da 

doente, que referiu sentir-se bem-disposta aqui porque a equipa é muito divertida. 

Assinou o consentimento para o estudo do humor” e são os próprios doentes que, por 

vezes, solicitam os recursos humorísticos dos serviços “pediu para ler livros 

humorísticos „sem picante‟ ”. 

Relativamente ao registado em plano de cuidados (Quadro 13), e apesar de não estar 

definido o objectivo, verifica-se que o humor poderá ser usado para confortar. 

Quadro 13 – Registos em Plano de Cuidados relativos ao uso do humor para confortar 

DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS ACÇÃO 

- Deprimida e 

preocupada com a sua 

situação clínica 

- Refere ter saudades da 

família (está a viver 

sozinha há 2 meses) 

----- 

- Dar apoio emocional; 

- Estabelecer relação de ajuda; 

- Mostrar disponibilidade para ouvir; 

- Promover ambiente terapêutico;  

- Esclarecer dúvidas relativas ao estudo 

do humor em curso; 

- Incentivar a sua adesão ao estudo; 

- Propor intervenções humorosas. 

No mês de Setembro e dos 105 processos consultados existem 17 processos com 

registos relativos ao uso do humor. Com o assinalar dos registos, relativos a acções de 

enfermagem humorosas ou, apenas, à participação no estudo, através de um desenho 

humorístico, tornou-se muito mais fácil a análise dos processos. 
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Dos 17 processos com registos acerca do estudo e/ou da utilização do humor como 

acção de enfermagem, onze respeitam a doentes participantes, com 19 assentamentos 

em registos diários e um em plano de cuidados, e seis a doentes não participantes, 

com 14 registos em registos diários. Nestes últimos, constatam-se diferentes 

intenções: aliviar a tristeza, ocupar o tempo, distrair, aumentar a boa-disposição e 

diminuir queixas álgicas. “ (…) Fiz [na ligadura do pé] desenho de calçado desportivo 

[para diminuir a tristeza do doente], que o doente acolheu de bom grado”; “ Mostra-

se um pouco triste por estar novamente internado mas brincou, com o facto do 

doente da cama nº 3 ter saído do serviço, juntamente com o doente da cama nº 1 e 

viu o filme Mr. Bean. Ficou mais bem-disposto e mais à – vontade”. 

Referente aos doentes participantes no estudo, no mês de Setembro, e aos 19 

assentamentos nos registos diários, pode dizer-se que estes se referem, uns à 

aceitação do doente em participar no estudo, outros às colheitas de sangue para 

doseamento de imunoglobulinas e outros à técnica humorística utilizada sendo que 

alguns referem a intenção com que a realizam. Acalmar, ocupar o tempo, distrair, 

adormecer, relaxar e diminuir queixas álgicas foram as intenções com que os 

enfermeiros utilizaram estratégias humorosas. Os resultados são tranquilização, 

distracção, riso, boa-disposição, bem-estar e alívio da dor. “Aceitou estudo do 

humor”; “feita colheita de sangue para estudo do humor. Para se distrair foram 

fornecidos dois livros humorísticos ao doente, esteve distraído”; “Doente muito 

queixoso durante a realização do penso. Para aliviar as dores e relaxar, foi 

estabelecido diálogo humorístico com o doente que foi bastante eficaz, pois o doente 

apesar das queixas brincou bastante com a situação, referindo até que vai escrever 

uma banda desenhada para a enfª Helena José, descrevendo a situação (refere que ele 

escreve o conteúdo e um amigo faz os desenhos)”. 

O humor gerado pelo doente surge, aqui, com a capacidade de ser contagiante “fez 

uma piada e fartou-se de rir, contagiando ao pessoal”. Também o sentido de humor 

dos elementos da equipa, por si só, pode trazer bem-estar “doente ansioso devido à 

cirurgia, referiu que por nós termos sentido de humor ficou mais calmo e 

descansado”. 
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Relativamente ao registado em plano de cuidados (Quadro 14) e, apesar de não estar 

definido o objectivo, verifica-se que o uso humor foi planeado para o alívio da dor. 

Quadro 14 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor para aliviar a dor 

DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS ACÇÃO 

- Risco de dor 

relacionado com IC [IC 

significa Intervenção 

Cirúrgica] 

----- 

- Avaliar e registar sinais e intensidade 

da dor; 

- Administrar terapêutica analgésica em 

SOS; 

- Utilizar estratégias humorísticas. 

 

 

1.2.3. O terceiro e último ciclo de investigação: Outubro e Novembro 

 

Nestes dois meses foram consultados os registos de enfermagem dos 173 doentes saídos e 

pode dizer-se que a taxa de utilização dos enfermeiros (Quadro 15) continua a manter-se 

próximo dos 150%. 

 

Quadro 15 –Taxa de utilização dos enfermeiros (3º ciclo) 

Fonte: Estatística do CHBA, EPE 

Dos 173 doentes saídos, 17 aceitaram participar no estudo (Quadro 16).  

Quadro 16 – Número de doentes que aceitaram participar no estudo (3º ciclo) 

 

Mês Nº Doentes 

Outubro 9 

Novembro 8 

Total = 17 

No mês de Outubro, e dos processos consultados existem 11 processos com registos 

relativos ao uso do humor. Na análise genérica dos processos verifica-se que os 

registos continuam a ser assinalados com um desenho cómico. Este foi o mês com 

Mês 
Nº Doentes 

Saídos 

Taxa de 

Ocupação 

% 

Taxa de 

Utilização 

Enfermeiros 

% 

HCN/DI HCP/DI 

Outubro 97 88.48 143.85 5.5 3.82 

Novembro 76 87.37 139.76 5.23 3.97 
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maior número de horas de cuidados de enfermagem, necessárias, por dia de 

internamento, desde o início do estudo.  

Nos 11 processos constam 13 registos “em notas de evolução” (cinco relativos a 

doentes participantes no estudo e oito a não participantes) e sete em plano de 

cuidados. Os oito registos efectuados, nos processos de doentes que não participaram 

no estudo, atribuem ao humor a função de desdramatizar, animar, distrair e como 

resultado sorrisos, risos, animação, ocupação. “Feitas breves abordagens humorísticas 

de modo a desdramatizar a situação, tendo a doente sorrido por breves instantes”. 

No que ao plano de cuidados diz respeito surgem seis registos, em processos de 

doentes não participantes no estudo, e que se exemplifica no quadro 17. 

Quadro 17 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor em doentes não 

participantes no estudo 

DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS ACÇÃO 

- Alteração do Ambiente 

Seguro relacionado com 

dor 

- Promover o Ambiente 

Seguro; 

- Diminuir o nível da dor 

- Avaliar e registar o nível da dor;  

- Administrar analgesia em SOS; 

- Utilização de estratégias humorísticas. 

- Risco de dor 

relacionado com situação 

clínica 

- Eliminar a dor 

- Avaliar e registar características da dor; 

- Administrar analgesia farmacológica SOS; 

- Utilizar métodos não farmacológicos de 

alívio da dor (relaxamento, humor…) 

- Contactar médico SOS. 

- Risco de alteração do 

conforto manifestado por 

dor e associado a IC [IC 

significa Intervenção 

Cirúrgica] 

- Manter conforto do 

doente 

- Avaliar o aparecimento e características 

da dor; 

- Administrar analgesia prescrita; 

- Promover um ambiente terapêutico; 

- Fazer uso do humor como forma de alívio 

da dor e diminuição da ansiedade. 

- Labilidade emocional 

manifestada pelo esposo 

- Dar apoio emocional à 

doente e família 

- Promover ambiente terapêutico; 

- Estabelecer relação de ajuda com a 

doente e família através de comunicação 

verbal e não verbal; 

- Estimular a participação no estudo do 

humor após avaliação da viabilidade dessa 

participação; 

Constata-se, assim, que o planeamento do uso do humor se dirige à eliminação da dor 

e à promoção do conforto. Apresentaram-se, apenas, quatro já que um deles 

(diagnóstico: risco de dor relacionado com situação clínica) se repete mais duas vezes 

quer no que a este se refere, quer no que respeita aos objectivos e acção. 

Relativamente aos registos, em processos de doentes participantes no estudo, temos a 

boa disposição como resultado “Viu um filme (Academia de Polícia III) que achou 

engraçado. Ficou bem-disposto”; mas sem que esteja explícita a intencionalidade.  
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No plano de cuidados de doentes participantes no estudo (Quadro 18), as técnicas 

humorísticas aparecem associadas ao alívio da dor. 

Quadro 18 – Registos em Plano de Cuidados e relativos ao uso do humor para alívio da dor 

DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS ACÇÃO 

- Alteração do Ambiente 

Seguro relacionado com 

dor 

- Promover o Ambiente 

Seguro; 

- Diminuir o nível da dor 

- Avaliar e registar o nível da dor;  

- Administrar analgesia em SOS; 

- Contactar médico SOS; 

- Utilização de estratégias humorísticas. 

Dos processos consultados, em Novembro, existem 25 processos com um total de 64 

registos, em “notas de evolução” que reportam para o uso do humor e 10 em plano de 

cuidados. Destes últimos, sete constam em processos de doentes não participantes no 

estudo e três em doentes que participam no estudo. Relativamente às “notas de 

evolução” surgem 22 registos em doentes não participantes no estudo e 42 em 

doentes que nele aceitaram participar. 

No que respeita aos 22 registos, em «notas de evolução», referentes a doentes não 

participantes no estudo aparece como intenção distrair e como resultado animação, 

ocupação, boa disposição, gargalhadas, diversão, contentamento, facilitação da 

relação e alívio da dor “A ___ refere estar „farta de cá estar‟, disse-lhe se queria 

visualizar um filme e ela aceitou, ficando mais animada. Viu o Sherek 2 e gostou 

apesar de já ter visto”; “Iniciou visualização de filme „Academia de Polícia II‟ que 

combinou previamente com os colegas da enfermaria. A rir à gargalhada, divertido e 

a comentar com o colega sobre o filme (…) refere sentir-se bem-disposto”. 

Nos registos, em plano de cuidados (sete), constata-se, mais uma vez, a importância 

dada ao humor, no alívio da dor e na ajuda para lidar com a situação vivida, sendo 

que o primeiro diagnóstico, com os correspondentes objectivos e acções se repete seis 

vezes (Quadro 19). 
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Quadro 19 – Importância dada ao humor no alívio da dor e na ajuda para lidar com a 

situação vivida 

DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS ACÇÃO 

- Alteração do Ambiente 

Seguro relacionado com 

dor 

- Promover o Ambiente 

Seguro; 

- Diminuir o nível da dor 

- Avaliar e registar o nível da dor;  

- Administrar analgesia em SOS; 

- Contactar médico SOS; 

- Utilização de estratégias humorísticas. 

- Alteração do padrão 

emocional manifestado 

por períodos de 

depressão e discurso de 

revolta relacionado com 

patologia 

____ 

- Prestar apoio emocional; 

- Conversar com o doente para que 

expresse as suas ansiedades e dúvidas; 

- Incentivar a utilização do humor; 

- Incentivo ao visionamento de filmes; 

-Promover actividades de distracção. 

No que concerne aos doentes participantes no estudo, surgem 42 registos, em “notas 

de evolução” e com referência a três intenções para a acção: Tranquilizar, ajudar a 

passar o tempo e reduzir o medo mas aparecem registados vários resultados: 

distracção, boa disposição, ajuda a passar o tempo, redução do medo, alívio da dor e 

ajuda a lidar com situações difíceis: “Doente ansiosa por não ter sido operada na 2ª 

feira, foi mantida conversa humorística com ela e com as colegas de quarto, 

fornecidas revistas, ela referiu que assim ajuda a distrair e fica mais bem-disposta”. 

Também os doentes utilizam humor e fazem-no para animar os outros doentes: “O 

doente a utilizar intervenções humorosas para animar o colega que estava a ser 

repuncionado. Esteve a ver um filme até às 2h.30”. Relativamente às acções planeadas 

elas dirigem-se, mais uma vez, ao alívio da dor, surgindo, duas vezes, o segundo 

diagnóstico com iguais objectivos e acções (Quadro 20). 

Quadro 20 – Acções de Enfermagem planeadas e dirigidas para o alívio da dor 

DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS ACÇÃO 

- Risco de alteração do 

conforto manifestado por 

dor e associado a IC [IC 

significa Intervenção 

Cirúrgica] 

- Manter conforto do doente 

- Avaliar o aparecimento e 

características da dor; 

- Administrar analgesia prescrita; 

- Promover um ambiente terapêutico; 

- Fazer uso do humor como forma de 

alívio da dor e diminuição da ansiedade. 

- Alteração do Ambiente 

Seguro relacionado com 

dor 

- Promover o Ambiente 

Seguro; 

- Diminuir o nível da dor 

- Avaliar e registar o nível da dor;  

- Administrar analgesia em SOS; 

- Contactar médico SOS; 

- Utilização de estratégias humorísticas. 
 

Anedotas, brincadeira, filmes e livros cómicos, uso do nariz vermelho e de piadas 

foram as técnicas utilizadas neste mês.  
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Os registos permitem concluir que, independentemente do doente aceitar participar 

no estudo ou não, os enfermeiros estão a usar, nos cuidados que prestam, estratégias 

humorosas (Quadro 21). 

Quadro 21 – Síntese de dados relativos ao número de registos nos três ciclos de investigação 

Ciclo de 
Investigação 

Meses 
N.º de 

doentes 
saídos 

N.º / % de 
doentes 

participantes 
no estudo 

N.º/ % de 
processos com 

registos 

N.º de registos de enfermagem  
(“notas de evolução”) 

N.º de registos 
em plano de 

cuidados 

1º Ciclo 

Junho 

207 24 (11.59%) 9 (4.35%) 

Doentes 
participantes 

14 

20 

1 

1 
Julho 

Doentes não 
participantes 

6 0 

2º Ciclo 

Agosto 

228 36 (15.79%) 30 (13.15%) 

Doentes 
participantes 

52 

74 

2 

5 

Setembro 
Doentes não 
participantes 

22 3 

3º Ciclo 
Outubro 

173 17 (9.82%) 25 (14.45%) 

Doentes 
participantes 

47 
77 

4 
17 

Novembro 
Doentes não 
participantes 

30 13 

TOTAL 608 77 (12.66%)     

 

Os registos analisados, na Fase II do estudo, evidenciam a aceitação em participar no 

estudo, as colheitas de sangue para doseamento de imunoglobulinas, o diagnóstico, a 

intenção, as estratégias humorosas utilizadas, bem como os seus resultados. O 

planeamento da acção é geralmente efectuado de um modo genérico, e o registo da 

intenção nem sempre aparece expresso, no entanto surge explícita ou implicitamente 

uma intencionalidade de enfermagem que norteia a própria estratégia proposta ou 

usada, e que é sempre terapêutica. Constata-se, apesar disso, pouca personalização 

nos planos de cuidados já que, várias vezes os diagnósticos, objectivos e acções se 

repetem de doente para doente.  

Os diagnósticos dizem respeito a problemas reais ou potenciais, ressaltando a tristeza, 

apatia, depressão, isolamento, labilidade emocional, dor e risco de dor. A promoção 

do diálogo, a distracção, o alívio de ansiedade, a melhoria do estado anímico, o apoio 

emocional, (entendido enquanto comunicação terapêutica) a promoção do conforto e 

o alívio da dor foram intenções de enfermagem para o uso do humor. Os resultados 

desta utilização, descritos pelos enfermeiros passam pela distracção, ocupação, 

diversão, tranquilização, alegria, alívio da tristeza, ansiedade e dor, aumento do 

conforto e da sensação de sentir-se bem, incremento na interacção doente-doente, 



 140 

promoção do dinamismo, gargalhadas e riso. A distracção e o alívio da dor são 

resultados expressos também pelos doentes.  

Verificou-se, ainda, no decurso da Fase II, a utilização de técnicas humorísticas tais 

como o uso do nariz vermelho, anedotas, brincadeira, filmes e livros cómicos, piadas, 

desenhos nos próprios doentes, flores para colocar no cabelo e de smiles autocolantes 

com mensagens positivas tais como: Conseguiste!, Uau!,  Muito melhor!, entre 

outros. 

Pôde aferir-se, através da presença em algumas “passagens de turno”, e no confronto 

com a informação escrita, aliás como já anteriormente tinha sido referido neste 

trabalho, que existe informação relevante que é transmitida oralmente nestes 

momentos e que não é colocada nos registos “notas de evolução”. 

A existência de doentes, com elevado grau de dependência, sugere o 

condicionamento da acção humorosa dos enfermeiros, já que a prioridade do cuidado 

de enfermagem parece ser, inequivocamente, para as acções imprescindíveis ao 

cuidado específico para a alteração da situação de saúde da pessoa, tais como 

proporcionar higiene e conforto físicos, controlo de sinais e sintomas vitais, execução 

de pensos e tratamentos e nutrição entérica ou parentérica. 

Neste processo de implementação do humor, enquanto acção de enfermagem, 

constatou-se que, em pessoas com elevado nível de dependência ou grandes idosos, 

os enfermeiros tiveram dificuldade em propor ou fazer uso deliberado de estratégias 

humorosas, apresentando maior facilidade com pessoas jovens ou com pessoas que, 

não sendo jovens, manifestavam desejo, ou solicitavam, elas próprias, filmes e livros. 

Na realidade, a análise dos dados relativos aos registos de enfermagem “notas de 

evolução” e planos de cuidados, e que permitem olhar o que foi e como foi a 

implementação do humor enquanto acção de enfermagem, indica que o humor 

aconteceu na interacção doente-doente e enfermeiro-doente e com estes últimos, 

através de uma acção específica, num processo que envolve diagnóstico, intenção, 

estratégia e resposta humana como resultado (Quadro 22). Entende-se que isto 

aponta, incontestavelmente, para uma transformação e emancipação da prática dos 
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enfermeiros e para o uso do humor enquanto virtude (benefício), sujeito a 

condicionantes como sejam a idade e alteração da situação de saúde da pessoa. 

Quadro 22 – Síntese de dados (em “notas de evolução” e plano de cuidados) relativos à 

Implementação do Humor como Acção de Enfermagem: Diagnóstico, Intenção, Estratégia e 

Resposta Humana 

DIAGNÓSTICO INTENÇÃO ESTRATÉGIA 
RESPOSTA 

HUMANA 

Apatia;  

Alteração do conforto; 

manifestado por dor; 

Depressão; 

Dor;  

Labilidade emocional; 

Revolta relacionada com 

a patologia;  

Risco de dor;  

Saudades de família; 

Tristeza. 

 

Acalmar;  

Adormecer;  

Aliviar tristeza;  

Aliviar a dor; 

Animar;  

Aumentar bem-estar; 

Aumentar confiança; 

Aumentar segurança; 

Conseguir sorrisos; 

Desdramatizar;  

Despertar;  

Despreocupar;  

Diminuir ansiedade; 

Distrair;  

Estabelecer 

comunicação;  

Favorecer alimentação;  

Ocupar;  

Promover boa 

disposição;  

Promover conforto; 

Promover diálogo entre 

doentes;  

Promover humor; 

Promover conforto; 

Provocar o riso; 

Relaxar; 

Tranquilizar. 

Anedotas; 

Brincadeiras; 

Desenhos; 

Nariz vermelho; 

Filmes cómicos; 

Livros cómicos; 

Piadas; 

Smiles. 
 

Alegria;  

Alívio da ansiedade; 

Alívio da dor; 

Aumento do conforto; 

Boa disposição;  

Bom humor;  

Contentamento; 

Diminuição da 

adinamia;  

Diminuição da tristeza; 

Distracção; 

Diversão;  

Facilitação da 

comunicação; 

Gargalhadas;  

Gestão da situação 

vivida; 

Ocupação;  

Risos; 

Sentir-se bem;  

Sorrisos; 

Tranquilização. 

 

 

EPÍLOGO À FASE II 

Da análise das “notas de evolução” ressalta a integração do humor no agir profissional 

dos enfermeiros, já que está patente uma intencionalidade, aliada a um diagnóstico 

que, por vezes, não aparece visível mas que se entende pela intencionalidade 

expressa, associada a uma estratégia e conducente a um resultado, este sempre 

terapêutico para o doente. Pode, então, afirmar-se que o humor é uma acção, no seio 

do agir profissional dos enfermeiros. 
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A repetição dos diagnósticos, objectivos e acções, constatada nos processos de alguns 

doentes, coloca interrogações que importa considerar, no cerne de um cuidado que 

se quer, deseja e necessita ser pessoalizado, até pela individualidade associada ao 

próprio humor: será que o facto de existir um impresso de plano de cuidados, 

guardado no computador, e os enfermeiros nele apenas fazerem as alterações, de 

doente para doente, não facilita e até promove esta situação? Será que a tentação de 

manter as acções e os objectivos iguais, quando o diagnóstico de enfermagem é muito 

comum – dor por exemplo –, não aumenta, pelo facto de já lá se encontrarem 

registadas de um anterior doente? Será que isto não dificulta a pessoalização dos 

cuidados planeados e incrementa um “planeamento padronizado”? 

Durante os ciclos de investigação, para a implementação do humor enquanto acção 

de enfermagem, e como atrás foi explicitado, tentaram obter-se resultados analíticos 

para estudo do perfil imunológico, no que concerne ao estudo das Imunoglobulinas 

A, G e M (IgA; IgG e IgM respectivamente). 

Há a referir que, apesar das dificuldades inerentes ao processo burocrático de 

recepção de colheitas de sangue, foram realizadas colheitas a cinco doentes que, 

tendo assinado o termo de consentimento informado, tinham acesso venoso e foram 

alvo de uma acção humorosa planeada (visualização de filme humorístico). Estes 

valores (Quadro 23), onde existe um aumento dos níveis de imunoglobulinas com a 

estratégia humorosa utilizada, são congruentes com os estudos de Berk et al. (2001), 

Berk (2002) e de Bennett et al. (2003). 

As dificuldades burocráticas, determinadas pelo laboratório de patologia clínica, 

inviabilizaram um maior número de resultados analíticos e as tentativas de resolução 

revelaram-se infrutíferas. Assim, este escasso número de resultados, apenas nos 

permite apontar para a concordância com os estudos já referidos, deixando a vontade 

da replicação de um destes estudos em Portugal. 
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Quadro 23 – Resultado do doseamento de imunoglobulinas no sangue 

 ANTES DA VISUALIZAÇÃO DE 

FILME HUMORÍSTICO 

APÓS VISUALIZAÇÃO DE 

FILME HUMORÍSTICO 

IgG 

Valor de referência [7-16] 

15.21 17.45 

12.33 12.88 

5.7 5.7 

9.18 9.2 

13.44* 10.93** 

IgA 

Valor de referência [0.7-4] 

2.8 3.17 

1.61 1.76 

0.81 0.89 

2.02 2.04 

3.27* 2.91** 

IgM 

Valor de referência [0.4-2.3] 

16.04 19.25 

1.03 1.11 

1.29 1.59 

0.51 0.54 

1.5* 1.23** 

         Fonte: Resultados analíticos nos processos dos doentes  

*colheitas de sangue feitas na altura da admissão no serviço 

** colheitas que, embora feitas após visualização de filme, decorreram quatro dias após a colheita  para 

comparação e que  já foram realizadas em situação de pós-operatório com complicações 

 

 

1.3. FASE III: A ESTABILIDADE NO TEMPO, O IMPACTO E AS EVIDÊNCIAS DE  

                        MUDANÇA 

 

Apesar de ser denominada Fase III, ela iniciou-se em simultâneo à Fase II já que, 

resultou da análise de registos “notas de evolução” e planos de cuidados, do olhar 

sobre o serviço, através da observação de situações formais e informais (transmissão 

de ocorrências – “passagem de turno” – e dinâmica diária) e das entrevistas a doentes 

e enfermeiros, as primeiras iniciadas em Agosto de 2006. A recolha de informação, 

que permitiu compreender o impacto do projecto para doentes, enfermeiros e para o 

próprio serviço, bem como sublinhar as evidências de mudança, decorreu ao longo 

da Fase II e até Março de 2007, quando se realizou a triangulação de tempo.  

Relativamente à estabilidade dos dados no tempo, constatou-se que, em 10 dos 24 

processos analisados, existiam registos relativos ao humor. Destes, oito apresentam os 

registos em plano de cuidados e destes, seis apresentavam-nos também em “notas de 
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evolução”. Com registos, só nestas últimas e sem planeamento, encontraram-se dois 

processos. As acções planeadas dirigiram-se ao alívio da dor e da ansiedade para obter 

relaxamento e facilitar a expressão de sentimentos “Utilização de técnicas 

humorísticas (filmes, livros, anedotas) de modo a relaxar e a conseguir exprimir os 

seus receios e dúvidas”; e os registos em “notas de evolução” referiram-se à utilização 

do humor para ajudar o doente a lidar com situações difíceis, e com a alteração à 

situação de saúde e para o animar “Foi feito comentários humorísticos para animar o 

doente”. 

O processo de mudança ocorreu, baseado na intervenção conjunta da investigadora e 

participantes (co-investigadores), e as evidências de mudanças foram várias e 

perpassadas no tempo: o ambiente de trabalho dos computadores foi ficando 

progressivamente mais humoroso (Anexo V); em Setembro de 2006, num dos dias de 

ida ao serviço, verificou-se a existência de um novo folheto elaborado pelos 

enfermeiros do serviço que termina com smile desenhado e uma frase alusiva à 

importância do humor (Anexo XI); em Dezembro de 2006 é atribuído um nome 

humorístico a cada enfermaria (Anexo XII) e é afixada, na entrada do serviço, uma 

caricatura da equipa de investigadores e que dá as boas-vindas, a quem a ele se dirige 

(Anexo XIII); ao longo do tempo usaram-se smiles autocolantes com imagens 

positivas (Anexo XIV) e os registos – “notas de evolução” - evidenciaram mais o 

humor enquanto componente do agir profissional dos enfermeiros. Assim estes 

passam a apresentar, com maior frequência, o diagnóstico de enfermagem, intenção, 

a estratégia humorosa e os resultados e passaram a ser assinalados com um desenho 

humorístico (Anexo XV) que foi ficando progressivamente mais elaborado. Começou 

por um simples smile para dar lugar a “bonecos de corpo inteiro”. Também no plano 

de cuidados, personalizado, foi crescente a utilização do humor enquanto acção de 

enfermagem, sobretudo quando o problema diagnosticado era a dor ou a ansiedade. 

A criação daquilo a que foi chamado “menu dos filmes”, ou seja uma listagem de 

todos os filmes cómicos existentes no serviço, permitia que cada pessoa escolhesse o 

filme que desejava ver. Quando, na mesma enfermaria, existiam desejos diferentes, 

era tentado o consenso para concluir qual o filme a visionar em primeiro lugar. Este 
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procedimento sempre se revelou eficaz, não tendo existido qualquer situação de 

conflito, motivada pela visualização dos filmes, ou outra.  

Importa revelar o facto da revista Máxima, de Fevereiro de 2007, ter publicado um 

artigo sobre a importância para o humor na saúde, onde focou o trabalho 

desenvolvido neste serviço e com este grupo de co-investigadores. Este trouxe-lhes o 

reconhecimento e valorização públicos, da transformação operada na sua prática 

enquanto enfermeiros, e foi um importante estímulo externo que, não transportando 

directamente mudança, foi um incentivo para continuar. 

 

 

1.3.1. Dando voz a doentes e enfermeiros 

 

As entrevistas aos doentes transcorreram entre Agosto e Novembro de 2006 e as 

entrevistas realizadas aos enfermeiros decorreram durante o mês de Janeiro de 2007. 

Da análise dos dados pode referir-se que, para ambos os grupos – doentes e 

enfermeiros –, os repertórios interpretativos se organizam em torno de quatro temas: 

Condição onde se inclui tudo o que é determinante para a ocorrência do humor, 

Emancipação, abrangendo os repertórios que se ligam com libertação, Transformação, 

englobando os repertórios relacionados com as alterações surgidas e Virtude, onde se 

inserem os repertórios enquanto benefícios do humor (Tabelas de 1 a 12). 

Os quatro temas – Condição, Emancipação, Transformação e Virtude –, confluem 

para um tema central intitulado Humorização experienciada por doentes e 

enfermeiros. Pode observar-se, na figura 5, a variabilidade dos discursos – através dos 

sombreados a cinza (repertórios interpretativos respeitantes, apenas, aos 

participantes: doentes) e a branco (os que se referem apenas aos participantes: 

enfermeiros) – e a repetição, nos sombreados a azul (comuns a ambos os grupos). 
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Figura 5 – Humorização experienciada por doentes e enfermeiros: repertórios interpretativos 
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Tabela 1 – Condição para a Humorização experienciada por doentes e enfermeiros 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 

32:  não nos sentimos postos em causa pelo facto de alguém rir de nós e acho que isso é importante, que revela maturidade por parte 

das pessoas  

Capacidade e importância de 

encontrar humor em si 

próprio 

Enfermeiro – E10 

Encontrar humor em si 

próprio 

55: então não havia de achar graça, claro que eu achei e muita! Se eu brinco com elas...! Eu sou um brincalhão não é? Achei muito 

bem…. Achei muita graça! Os enfermeiros, os médicos a primeira vez quando olham para ali [risos] riem-se a bom rir! „Sr Paulo 

temos que começar a baixar essa barriga‟ „o quê? Mesmo agora tirei aqui o líquido!‟ „nã (não) é por causa desse que tá (está) aí!‟ 

[gargalhadas] é porque eu digo que isto é um filho que eu tenho na barriga! „Tá (está) bem…‟ E pra (para) que é que eu ia ficar aqui 

triste de ter a barriga grande. Tinha era que tirar proveito disso pró (para o) pagode 

Doente – D9 

9: eu sou sempre pelo humor, pela brincadeira  

Características da pessoa 

enquanto determinante para 

receptividade e uso do humor 

Doente – D1 
Características pessoais dos 

doentes 

38: trabalhar com o humor, mesmo sem ser estruturado para mim é normal, não é só daqui, sempre fiz. Tem haver comigo, não tem a 

ver com ___ enfermeira, tem a ver com a ___ pessoa 
Enfermeiro – E1 Características pessoais dos 

enfermeiros 
8: aqueles que a gente mais gosta são aqueles que nos dão assim mais atenção que brincam com a gente Doente – D4 

3: sempre me ensinaram que ser enfermeira é preciso andar com a batinha muito bem arranjadinha e o cabelo tudo muito bem 
arranjado e ter aquela postura tipo estátua 
41: antigamente era um bocadinho tabu, a gente contava umas anedotas ou dizia umas piadas com os doentes, tornava-se… então nas 
escolas antigas de enfermagem, era uma coisa impensável de se fazer. 

Olhar sobre “ser enfermeira” 

Enfermeiro – E1 

 

Enfermeiro – E12 

Concepção da profissão 

5: se eu, já tinha esta opinião antes ficou confirmadíssima, na minha opinião de que realmente o humor é uma intervenção e, e tem 
grandes resultados 
47: se considerarmos, nas necessidades humanas básicas, haa se colocarmos um, nem…uma das intervenções o humor, eu acho que 
está perfeitamente adaptado, é perfeitamente haam correcto e que deve estar lá 
 

Reconhecimento do que é o 

humor e a sua importância no 

cuidado de enfermagem 

Enfermeiro – E12 

 

Enfermeiro – E9 

Concepção de humor 

61: não vamos tar (estar) a, a, a fazer uma palhaçada triste e parva sem sentido, descabida na é (não é), há que ter noção com quem 
vou brincar, portanto acho que isto também resulta conhecendo o doente 
22:  não é uma estratégia que, digamos que é mais importante do que as outras, mas ter em conta aquela pessoa e qual a estratégia 
mais adequada para essa pessoa 
 

Imprescindibilidade de 

conhecer a pessoa com quem 

se cuida e da existência de um 

tempo que torne possível 

estabelecer relação 

Enfermeiro – E9 

 

Enfermeiro – E17 

Conhecimento prévio do 

Outro 

11: há pessoas que à partida (haamm) não dá porque as pessoas não estão minimamente disponíveis Receptividade para a acção Enfermeiro – E9 Disponibilidade 

30: [No acolhimento é importante estabelecer empatia] uma conversa, digamos que empática Capacidade de compreender o 

Outro desde o seu ponto de 

vista 

Enfermeiro – E17 Empatia 

26: uma aceitação muito grande, em que nós nos sentimos à vontade para utilizar determinadas estratégias que eu inicialmente pensei 
que seriam impossíveis, como por exemplo usar um nariz, uma flor no cabelo 
9: com a introdução do carro, ainda mais fácil se tornou, porque temos (…) prontos, toda uma gama de material que nos ajuda 
13: se ele entrar nessa brincadeira ainda melhor 
 

Cooperação do doente e uso 

do “carro do humor” como 

favorecedores do humor 

Enfermeiro – E14 

 

Enfermeiro – E6 Facilitadores 
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Tabela 2 - Condição para a Humorização experienciada por doentes e enfermeiros (continuação) 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
24: a utilização do humor, no contexto que seria apresentado como palhaços, a utilização dos narizes, a utilização de… eu não conseguia 
interiorizar e achava que eu não conseguiria utilizar esses recursos e com a formação achei que algumas coisas podem realmente ser mudadas e 
alteradas. 
8: formação “Descubra o palhaço que há em si” foi espectacular porque nos uniu 
73: nunca foram formações demasiado formais, foi sempre um clima mais informal que permitiu que a gente se desenvolvesse como pessoas e a 
nível do trabalho para desenvolver o trabalho 

Papel da formação para a 

acção 

Enfermeiro – E14 

 

Enfermeiro – E3 

 

Enfermeiro – E17 

Formação 

11:  como tenho este ar de criança e de (risos)  (…) de muito jovem e as pessoas parece que, se calhar se eu tivesse um ar mais velho não iriam 
encarar da mesma forma 
2: esta equipa, não sei se pelo facto de sermos todos muito jovens, acho que sempre houve um bom humor entre nós e até mesmo com os doentes 
59: as pessoas idosas, os mais idosos, são pessoas normalmente com sentido de humor fantástico 
59: eles [pessoas idosas] tem aquelas coisas descabidas, de palavras e aquelas brincadeiras que eles fazem, e aqueles dizeres que eles 
próprios fazem e que ai podemos entrar na brincadeira, 

Idade condicionando o 

desempenho e a estratégia a 

utilizar 

Enfermeiro – E1 

 

Enfermeiro – E2 

 

Enfermeiro – E4 
Idade 

13: sempre que brincam comigo têm-me feito bem. Mas sabe... deve ser também, eu penso que isso tem influência, por eu ser assim novo, assim 
elas estão mais à vontade 
8: Brincam uns com os outros mas isso é o normal não é? Até porque é tudo malta nova 

Doente – D1 

Doente – D4 

9:  eu  sou sempre pelo humor, pela brincadeira porque isso é tudo na vida e quem não brinca não sei, parece-me que não pode levar a vida bem 
quer dizer assim agradável  
19: mesmo aqui quando estamos doentes, isso! alegria em primeiro lugar, sabe para mim o principal é aliviar o sofrimento e o sofrimento todo, por 
isso é que ponho sempre o humor em primeiro lugar 
20: as pessoas não, são pessimistas e tornam-se nervosas e afectam precisamente, vão afectar precisamente o estado de saúde que já está afectado 

Humor na vida diária 

Doente – D1 

 

Doente – D11 

Doente – D7 

Olhar sobre a vida 

18: anda aí uma enfermeira que anda sempre a sorrir e a brincar com a gente. Só lhe digo, não há ninguém que não goste dela, é um mimo. Olhe às 
vezes nem precisa muito, mas quando a gente ouve, quer dizer ouve a voz dela tudo parece que muda que a gente já sabe que vai rir e que o dia 
passa assim mais depressa 
16: [os enfermeiros devem brincar, usar humor, quando cuidam os doentes] porque isso mostra a humanidade do enfermeiro mostra a 
pessoa dele, mostra que por trás da farda e daquilo que as pessoas podem pensar que têm que ser frios para viver e encarar isto e 
aquilo, por trás está uma pessoa, uma pessoa igual a nós 
17: o facto de uma pessoa estar hospitalizada já é um bocado traumatizante, não saber o que é que…não saber pronto… quantos dias está, quantos 
não está…já mexe com o foro psicológico de cada um, uns de uma maneira outros de outra, e se não houver bom humor por parte dos enfermeiros 
para nos dar algum carinho, algum apoio, acho que é pior 

Humor considerado pelo 

doente como imprescindível 

no cuidado que o enfermeiro 

presta com ele 

Doente – D1 

 

 

Doente – D1 

 

 

Doente – D10 

 

Olhar sobre o cuidado de 

enfermagem 

9: depende da pessoa, não é de nós dois é mais da pessoa. Como assume a doença, assim é que é.  
2: parte também das pessoas, há pessoas que se integram, ham e deixam que possamos fazer essas coisas com elas, outras que não, (…) 
também depende das pessoas 
19: o que um acha graça o outro não acha 

Humor adequado à unicidade 

pessoal  

Enfermeiro – E13 

Enfermeiro – E16 

 

Enfermeiro – E4 

Pessoalização 

15: toda a gente se sente à vontade, porque sabemos que podemos brincar … sem ser mal vistos, porque não estamos a denegrir 
ninguém, não estamos a ferir  

Respeito influenciando a 

interacção 

Enfermeiro – E9 

Respeito 
13: têm também cuidado com as brincadeiras que me dizem e assim por exemplo com coisas que me possam magoar como por eu não 
ser capaz de fazer isto ou aquilo, como por exemplo lavar-me sozinho, então elas não brincam com isso 
10:  [para ver os filmes] temos que respeitar os colegas de quarto, porque uns gostam de uma coisa e outros de outra mas sempre há 
uma harmonia nisso dentro da enfermaria, um consenso 

Doente – D1 

 

Doente – D10 
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Tabela 3 - Condição para a Humorização experienciada por doentes e enfermeiros (continuação) 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
42:  senhor que está agora na cama _, não me lembro o nome, tem uma neoplasia em estado terminal (….) o senhor está em anasarca, 
deve ter dores apesar de dizer que não. E eu no outro dia tentei brincar um bocadinho com ele mas fecha-se a cara fecha-se, e eu não 
consigo lá chegar com o humor. E, continuo a achar um pouco difícil, de (…) brincar com certos e determinados doentes, que eu 
acho que eles vão aceitar mal 
54: as intervenções humorosas, como disse, fazem-se sempre, com qualquer doente. Agora, por exemplo, o visionamento de um filme 
haaa certas, certos tipos de brincadeiras não vai dar nunca para fazer com eles porque têm deficiência sensorial ou (…) e (…) e nunca 
daria para, para aplicar (…) fazer esse tipo de intervenções 

Interferência da situação de 

saúde no humor apreciado e 

usado 

Enfermeiro – E1 

 

 

 

Enfermeiro – E18 

Situação vivida pelo Outro 

16: já fui uma pessoa muito mais bem-disposta, Ah! se fui! A doença tem-me tirado a alegria Doente – D3 

9: está relacionado com a quantidade de trabalho que temos, há alturas que são mais fáceis para nós aplicar 
29: a gente faz, faz os nossos períodos de humor e, e de manhã então, e aos fins de semana, que o serviço está mais leve, incentivamos 
os doentes a verem os filmes (.…) 

Estratégia humorosa, resultado 

e registos condicionados pela 

quantidade de trabalho 

Enfermeiro – E9 

 

Enfermeiro – E12 Sobrecarga de trabalho 

12: às vezes há muito serviço e os enfermeiros têm menos tempo Doente – D4 

2:  [recém cursada]  agora ainda no início quero cumprir os horários e para mim é difícil
 
 

88: quando nós começamos a exercer, acho que é mais complicado uma pessoa não está habituada e está mais concentrada em fazer 
tudo certinho e direitinho 

Influência do tempo de 

profissão no uso do humor 

Enfermeiro – E16 

Enfermeiro – E5 Tempo de profissão 

 

Tabela 4 - Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Emancipação 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
27: estas coisas vão surgir sempre espontaneamente e eu até posso não ter planeado nada com um utente e fazer (…) 
2: fazíamos de uma forma tão involuntária que às vezes sem nos apercebermos 

Humor é contextual, 

espontâneo e situacional 

Enfermeiro – E1 

Enfermeiro – E2 
Uso do humor: espontâneo 

45: lembro-me que me ofereceram um ramo de flores e o ramo tinha um pássaro grande e com um pau e eu ia por toda a enfermaria 
com o pássaro na cabeça e olha 
97: ter oferecido, a nível de filmes e de brincadeiras 
7: faço algumas piadas 
6: começamos a utilizar outros meios que não utilizávamos antes como os DVD‟s e as revistas  Quantidade e qualidade de 

métodos que o enfermeiro tem 

disponíveis para a realização 

de uma acção humorosa  

Enfermeiro – E7 

Enfermeiro – E11 

 

Enfermeiro – E14 

Enfermeiro – E16 

Uso do humor: estratégia  20: ainda há dias vi aí uma enfermeira com um nariz vermelho posto 
51: o meu colega que está aqui ao lado o _____ começou-me a fazer risquinhos na barriga e eu deixei… e há uma enfermeira… 
reguila [aparenta ternura na voz quando diz que a enfermeira é reguila], apanhou-me papo para o ar oh! fez na barriguinha [doente 
com abdómen muito distendido], com um dentinho cá, com os olhinhos assim um bocadinho tortos e com, assim… e o mais grave [ri 
quando conta] é que tirou uma fotografia e foi logo fazer uma có… uma fotocópia e pôs aqui e eu quando olho pra (para)  cima parece 
que tá (está) um gajo a mijar pra (para) cima de mim… [risos] 
11: contou-me uma ou duas anedotas, daquelas coisas assim que assim… haaam, que eu… eu de vez em quando conto… 

Doente – D6 

 

Doente – D9 

 

 

Doente – D11 
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Tabela 5 - Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Emancipação (continuação) 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
56: a minha intenção é, para já, que a pessoa esqueça um bocadinho entre aspas os problemas que estão ali 
71: é mesmo para deixarem de tar (estar) tão ansiosos, (…) para estarem mais relaxados (…) mais descontraídos 
7: faço algumas piadas, com intenção de fazer rir  
45: tentar que tenha um sorriso, tentar que a pessoa pelo menos sorria 
65: por exemplo quando estou a fazer um penso, que sei que a pessoa que é que vai, vai, a pessoa vai ter dores, é claro que ao utilizar o 
humor a pessoa vai se distrair e…e, apesar de ter as mesmas dores, mas já não, não vai, talvez se distraia das dores  

Intencionalidade é condição 

indispensável para o agir 

profissional 

Enfermeiro – E5 

Enfermeiro – E12 

Enfermeiro – E13 

Enfermeiro – E18 
Uso do humor: intenção 

19: a enfermeira -__ e perguntou-me o que é que eu tinha e quando eu disse que tinha um bocado de dores ela perguntou-me se eu 
queria ver um filme cómico 
51: é porque elas vêm que eu tou (estou) mais pra (para) baixo e aí tentam desanuviar e mostrar que posso ficar diferente 

Doente – D11 

Doente – D8 

27: podemos planear uma acção, mas aí será geral, por exemplo para um doente com dor: colocar em plano, usar técnicas 
humorísticas, haaa, pôr filmes ao doente 
30: acho que não estamos preocupados, não é aquele dever de fazer. É fazemos porque já é uma coisa natural, já vai como qualquer 
outra actividade que nós temos que planear e fazer 
129: tenho planeado, posto haa, por exemplo, na dor 

Acção passível de 

planeamento tal como 

qualquer outra acção de 

enfermagem 

Enfermeiro – E1 

 

Enfermeiro – E2 

Enfermeiro – E8 

Uso do humor: planeado 

103:  [esqueço-me tal] como me esqueço de registar por exemplo no gráfico eu escrevo as notas se o doente referiu dor ou não referiu 
dor e esqueço-me de pôr no gráfico da dor 
186: há uma grande evolução até nos desenhos que se fazem para assinalar os registos…Estão cada vez mais elaborados (risos). Antes 
eram só um smile agora já aparecem desenhos de corpo inteiro, pintados…Mas isso é porque nós começámos a caricaturar as 
caricaturas dos nossos colegas, eles punham as caras e nos púnhamos lá os braços  
21: regista-se o que faz o enfermeiro, sobretudo os registos de enfermagem, a forma terapêutica, ponho ali o que os médicos dizem 
(…) o que sempre se regista, sempre a mesma coisa, se tem algália que se tem não sei o que, essas coisas. Sempre que se está a escrever 
já está a perder muito tempo a fazer os registos mais nossos 
58:  se queremos implementar o humor como uma intervenção de enfermagem, acho que o registo é fundamental 
32: é importante porque se nós temos cuidado de registar as outras coisas (tosse) se realizamos alguma actividade que proporcionou 
um bem-estar, um alívio seja lá o que for acho que também deve ficar registado. (…) O porquê de ter feito e o resultado 
97: não é só esta, têm muitas mais. Há muitos cuidados que a gente acaba por não registar porque não temos tempo, é impossível estar 
a registar 

Dificuldade no registo da 

acção humorosa tal como no 

de outras acções autónomas. 

Dá-se primazia ao registo das 

acções interdependentes pela 

sua associação com o Sistema 

de Classificação de Doentes. 

Emancipam-se registando 

acções de enfermagem 

humorosas 

Enfermeiro – E1 

 

Enfermeiro – E11 

 

 

Enfermeiro – E13 

 

Enfermeiro – E15 

Enfermeiro – E16 

Enfermeiro – E17 

Uso do humor: registos  

17: aquelas brincadeiras com o futebol, as notícias do dia e até uma anedota 
20: os livros, aqueles da colecção “Nós a Mulheres”  
26: filmes que fazem rir, Bucha e Estica, isso é que é 

Apreciação de diferentes tipos 

de humor  

Doente – D1 

Doente – D6 

Doente – D9 

Uso do humor: tipos de 

humor 

16: vou continuar a usar, agora consciente que é uma intervenção de enfermagem 
109: acho que isto vai continuar sempre 
81: utilizar o humor com os doentes, acho que isso vai permanecer no serviço não só em mim mas em toda a gente 

Implementação do estudo 

desenvolve a continuação de 

práticas emancipatórias 

Enfermeiro – E3 

Enfermeiro – E12 

Enfermeiro – E17 

Continuidade 

31: um serviço se calhar é bom para fazer essas coisas se calhar pode ser se calhar podia ser psiquiatria, não sei por ali fala muito com 
os doentes e vem o estado depressivo também podiam conseguir com o humor, conseguir fazer alguma coisa mais pelas pessoas que 
estão lá, não sei 
8: todas as empresas deviam fazer isto para os seus trabalhadores devia-se repetir 

Importância do 

desenvolvimento de práticas 

emancipatórias noutros 

contextos 

Enfermeiro – E3 

 

Enfermeiro – E13 
Difusão 
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Tabela 6 - Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Emancipação (continuação) 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
15: olhe as enfermeiras e os meninos [enfermeiros] tamém (também), são muito engraçadas, andam sempre na brincadeira com a 
gente 
8: anda sempre tudo num virote, assim bem-disposto, tudo a brincar uns com os outros  
12: os outros, aí os dos outros serviços é que deviam vir ver como é. Sim, porque aqui é diferente. Esta boa disposição 
8: isto aqui são [enfermeiros] uma doçura com a gente, assim bem-humoradas, todas...  

Características humorosas da 

equipa  

 

Doente – D2 

 

Doente – D3 

Doente – D6 

Equipa bem-disposta 

7: dou resposta, digo também as coisas, respondo consoante as anedotas, as anedotas que eu conto e eles contam e eles fartam-se de rir 
25: Já viu bem que não há enfermeiro nenhum, que não goste de vir aqui? Eu cá e penso que, penso que aí os meus colegas pensam o 
mesmo, penso que todos gostam de vir aqui porque entram e já estamos na brincadeira, e os enfermeiros entram no gozo, um diz uma 
coisa e outro outra, um faz uma e outro outra 
11: eu percebi que ela estava a brincar comigo e rimos as duas 

Humor enquanto prática 

emancipatória partilhado por 

enfermeiro e doente 

Doente – D2 

 

Doente – D10 

 

Doente – D11 

Espaço de partilha 

16: é um projecto mais inovador, por acaso, porque está feito para pessoas com mais idade, não é para crianças, porque estas coisas 
sempre se pensam para as crianças, mas nunca se pensou para pessoas de mais idade 
2: enquanto enfermeira ___ deste serviço, do serviço de cirurgia de adultos, foi realmente uma experiência inovadora 

Carácter inovador que se 

relaciona com o carácter 

emancipatório das práticas 

Enfermeiro – E7 

Enfermeiro – E13 
Inovação 

41: neste momento tornou-se com que a equipa fosse mais homogénea nesse sentido e desenvolvesse o mesmo tipo de cuidados a 
nível dos doentes com o humor 
14: não falávamos das estratégias a utilizar com o doente, não era tanto numa vertente mais direccionada para o doente, enquanto que 
agora já temos, falamos em termos das estratégias a utilizar, haa, as que são mais eficazes ou menos eficazes, mais positivas ou 
negativas, enquanto que antes acho que isso não se verificava 
36: tirar fotografias aos doentes com desenhos, com nariz, com nariz de palhaço. Acho que para eles é bom mas para nós também é 
óptimo 

Prática emancipatória grupal 

Enfermeiro – E12 

 

 

Enfermeiro – E17 

 

Enfermeiro – E18 

Prática diária 

27: levou-me a pensar se eu no meu dia-a-dia faço isso com os doentes ou não 
212: é um confronto connosco próprios. É adequado? Será que não é?  Carácter reflexivo da prática  

Enfermeiro – E4 

Enfermeiro – E11 
Reflexividade 

 
Tabela 7 - Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Transformação 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
150: aprendi para onde é que posso ir e para onde é que não posso ir Desenvolvimento pessoal Enfermeiro – E11 Autoconhecimento 

6: já posso ser como sou sem ter que conter a alegria e a boa disposição e isso foi muito importante para mim como pessoa 
20: inicialmente poderiam ficar um pouco mais, com algumas situações assim mais humorísticas, assim com o pé mais atrás, ham 
depois não, depois de termos utilizado e iniciado este estudo todas as situações foram (…) foram sempre (…) ham (…) permitidas e 
sempre (…) com muito boa disposição. 

Formalização de uma prática  

é transformadora de práticas e 

contextos 

Enfermeiro – E3 

Enfermeiro – E15 

Autorização para brincar 

7: a equipa ganhou uma melhor disposição 
30: foi o início e depois já surgia espontaneamente, ela já pedia para ver os livros e aos poucos, até esta senhora ter alta, notou-se uma 
mudança, deixei de a ver chorar, ela ria-se frequentemente e mostrava-se muito bem-disposta 

Transformação do estado de 

espírito dos enfermeiros e 

doentes 

Enfermeiro – E13 

Enfermeiro – E14 

Boa disposição 
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Tabela 8 - Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Transformação (continuação) 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
2: é um serviço muito instável, tanto se está, estamos com mais disponibilidade, mas esses períodos são poucos 
60: no quadro que temos ali na passagem de turno, às vezes ficavam coisas escritas, piadas ou coisas assim, que se calhar antes não 
fazíamos, o facto de, dos desenhos, às vezes quando imprimimos aquelas caricaturas e ficarem expostas ali, se calhar isso era uma coisa 
que antes não, não acontecia, aliás se calhar não, de certeza que antes não acontecia e que agora é, que, (…) e se calhar o que estava 
errado era antes, mesmo porque não têm que ser mal interpretadas Influência do uso de humor no 

contexto e vice-versa 

Enfermeiro – E16 

 

Enfermeiro – E1 

Contexto 
15: da outra vez parecia que tava (estava) numa prisão, agora às vezes nem me parece isto um hospital. 
16: eu já estive ham… em vários sítios hospitalares, centros hospitalares e foi o único onde me apresentaram este programa que para 
umas pessoas é de cinco ou seis estrelas, mas que para mim é de dez 
63: sei cá, é que agora parece que brincam mais, que tudo, tudo é feito assim, sei cá tudo com brincadeira, não é que não façam bem 
feito, na (não) é isso, fazem e são impecáveis mas têm mais graças, riem-se mais com a gente 

Doente – D2 

Doente – D5 

 

Doente – D9 

30: nós andamos a enfeitar os senhores doutores com os ganchos e o doutor __e o _ então, com narizes e obrigámos, andamo-los a 
passear pelo serviço e consegui 
40: as auxiliares têm participado activamente porque elas fazem parte das actividades. Elas entram directamente nas actividades 
humorosas, elas põem, elas já vêm autonomamente buscar filmes para os doentes, ah, brincam com eles, ah, sobretudo os doentes que 
tem um internamento mais prolongado 
33: com os médicos e tudo, alguns não levam tão… (…) (risos). Prontos, não são tão entusiastas na sua reacção, mas também não 
levam a mal, e acaba por envolver toda a equipa 

Transformação na forma de 

estar e ser dos diferentes 

grupos profissionais 

Enfermeiro – E1 

 

Enfermeiro – E1 

Enfermeiro – E6 

Contexto: envolvimento da 

equipa multiprofissional 

30: esta equipa é muito relaxada, também não (…) relaxada no bom sentido (gargalhadas) haaa, leva as coisas sérias com a sua 
seriedade à mesma, mas dá-lhes assim uma leveza 
33: havia outros, eles eram outros doentes que também faziam isso [brincadeiras], porque sabiam que a gente era uma equipa bem-
disposta, muito eles… muitos deles referiam „vocês são uma equipa cinco estrelas‟, „ são super divertidos‟ 
20: a equipa já de si tinha um espírito, né? (não é) um espírito de… de humor 

Associação das características 

humorosas da equipa à 

transformação do próprio 

contexto 

Enfermeiro – E1 

 

Enfermeiro – E9 

Enfermeiro – E19 

Contexto: equipa 

humorosa  

27: acredito que nestes, especialmente, neste serviço que é uma equipa muito jovem, mesmo muito jovem isto seja uma constante 

[brincadeiras com os doentes] 
Equipa jovem associada a um 

contexto propício à mudança 

Enfermeiro – E4 

 
Contexto: equipa jovem 

53: conseguiu-se relaxar o ambiente 
77: tornou o ambiente mais (...) calmo. Mais, mais ameno. Acho que ficou tudo mais sereno 

Humor enquanto 

transformador da atmosfera 

relacional na equipa 

Enfermeiro – E7 

Enfermeiro – E11 
Contexto: melhoria de 

ambiente 

33: trabalho puxou ainda mais pela nossa criatividade 
2: não digo rotina mas, foi-se tornando cada vez mais fácil, também falávamos mais entre nós sobre isso e íamos tirando assim ideias 
novas 

Transformação do potencial 

criativo da equipa  

Enfermeiro – E6 

Enfermeiro – E11 
Criatividade 
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Tabela 9 - Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Transformação (continuação) 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
8: nas passagens de turno é raríssimo o dia em que numa passagem de turno, a gente não diga „olha o momento do humor‟, porque 
começou a existir e a estar presente  
2: senti com satisfação que nas passagens de turno comentamos muitas vezes não só a parte física, o pós-operatório, em termos de 
drenagens, de pensos e começamos a comentar esses bons momentos que conseguimos partilhar com as pessoas, com os doentes, 
mesmo com a família, situações engraçadas… 

Transformação da forma de ser 

e estar nas “passagens de 

turno” 

Enfermeiro – E9 

 

Enfermeiro – E14 

Conjuntura da 

comunicação oral de dados 

6: chegou até ao ponto que colegas nossos de outros serviços e por exemplo o pessoal do bloco que escrevem nas intervenções de 
enfermagem qualquer intervenção que fizeram ao doente, qualquer piada que o doente diz 
42: a mensagem já começa ser passada e aquilo que era inicialmente encarado como quase impossível, que não seria, na prática que 
não teria os seus (…) que ia ser difícil e que não ia ser visível afinal foi bem ao contrário 

Implementação do humor 

difunde – se pela 

transformação das práticas que 

promove 

Enfermeiro – E7 

 

Enfermeiro – E14 

Disseminação 

5: pensava que, por um lado que era bom haa brincar, mas depois ficava na dúvida. Será que (…) será que é assim tão bom? E assim 
com o trabalho despertou-me (…) como é que hei-de dizer, não sei se estás a entender haa …estou a utilizar mais o humor 
23: tento tirar graça ou pensar em qualquer coisa giro que me faça descartar o lado agressividade ou facto de me estar a sentir 
ofendida, mas haaam em termos de, de prestação de cuidados, aí acho que não pronto, acho que continuo a ser a mesma pessoa que 
era antes. Essa, esse aspecto meu muito pessoal, aí sim, posso dizer que, que o estudo me influenciou 
24: como é que hei-de dizer? A maneira como eu encaro o, vá o humor, como se fosse assim um objecto, mas como eu encaro o humor 
não, acho que não mudou. Acho que já, já tinha a visão de que o humor era uma coisa boa e que melhorava o meu dia – a – dia, isso eu já 
sabia. Com os outros (...) eu não utilizava tanto com os doentes 

Transformação do 

comportamento individual e 

da equipa 

Enfermeiro – E8 

 

Enfermeiro – E9 

 

 

Enfermeiro – E11 

Mudança de 

comportamento 

33: agora faz parte do dia-a-dia, tamos (estamos) sempre à espera duma fotografia mais a ponto, mais a jeito, que dê p‟rá (para) a gente 
fazer uma caricatura e espalhar pelo serviço todo 
32: a gente já tinha feito brincadeiras do ambiente de trabalho dos computadores antes de iniciar e fazer o estudo, não é, são coisas 
que saem mesmo de nós, mas isso aumentou sim 

Transformação de práticas e 

contexto através  do aumento 

do número de situações de 

humor 

Enfermeiro – E6 

 

Enfermeiro – E7 
Produção de humor 

35: quando eu for para casa eu vou seguir e lembrar isto até com os meus familiares todos porque, realmente eu fui sempre uma 
pessoa divertida 
55: a brincadeira fez-me tã (tão) bem que eu não quero tirar a fotografia dáo (de perto) pé de mim. Fica aqui até me ir embora que isto 
assim lembra-me esse dia qua (que a) gente se riu a fartar 

Humor com poder 

transformador de recordações 

da vivência hospitalar 

Doente – D5 

 

Doente – D9 
Recordação 

4: proporciona-nos bons momentos a nós, acho que ficamos contentes quando conseguimos proporcionar um momento de bem-estar, 
de distracção para as pessoas que infelizmente têm que estar no hospital 
36: é gratificante saber trabalhar, sair daqui do trabalho saber que houve um doente, um doente que ao menos sorriu porque nós 
tivemos ali a brincar com ele e que pelo menos esteve abstraído de estar no serviço, estar com a sua doença, estar doente e, e ter a dor 
que tem. Pelo menos é bom. É diferente 

Transformação das práticas, 

promotora da satisfação 

profissional 

Enfermeiro – E16 

 

Enfermeiro – E18 

 

Satisfação profissional 

3: maior consciencialização do humor em si e da importância do humor 
6: éramos uma equipa que tínhamos, se calhar, com o humor mais (…) mais evidente talvez, mas acho que com este trabalho 
começamos a utilizá-lo de uma forma frequente e…e mais consciente 

Consciencialização do seu 

papel e do papel do humor no 

agir profissional 

Enfermeiro – E1 

Enfermeiro – E17 Tomada de consciência 
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Tabela 10 - Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Virtude 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
22: é logo importante a gente começar logo a utilizar o humor e acho que se começarmos logo por aí vai ser logo uma forma da pessoa 
ficar a, digamos que, de, da pessoa a nos encarar, nos aceitar de outra forma  

Humor facilita aceitação do 

Outro 

Enfermeiro – E17 Aceitação 

97: a gente costuma dizer bem vindos ... eu costumo dizer, bem vindos a casa ou à vossa segunda casa, que vai ser durante um 
bocadinho de tempo. Acho que agora com isto se sentiram um bocadinho mais em casa, acho que isso também é importante, não se 
pensar no hospital como aquele sitio que nos tira de fora da nossa família, e é verdade que tira 
76:  frequentemente as pessoas reúnem-se à volta [da caricatura] para encontrar cada um e fazer os seus comentários, mas sempre 
numa perspectiva positiva, haa, riem-se e gostam 
20: em questões de integração foi fantástico, se calhar, se tivesse ido para outro serviço e, de facto, porque há serviços que são mais, 
que não são tão (risos) alegres não é, e se calhar teria sido mais difícil… 

Humor como ajuda no 

acolhimento de doentes e 

enfermeiros 

Enfermeiro – E11 

 

 

Enfermeiro – E14 

 

Enfermeiro – E16 

Acolhimento 

59: [usando humor] as pessoas ficam muito mais relaxadas e muito menos ansiosas 

Humor como lenitivo para a 

inquietação e preocupação 

vivenciadas 

Enfermeiro – E12 

Alívio da ansiedade 

7: quando eles [enfermeiros] utilizam brincadeiras e boa disposição e anedotas e rir e mangar (gracejar) comigo eu sinto-me bem sabe, 
mesmo muito bem. Sinto-me aliviada 
12: nós estamos aqui, muitos para ser operados, outros nem por isso, infelizmente, e apesar de já ter sido operado sempre temos medo 
do que pode acontecer na operação, da anestesia ou mesmo de outra complicação qualquer e se os enfermeiros tiverem a preocupação 
de brincar connosco, de usar a sua veia de humor, podem ajudar e aliviar muito do nosso medo e da nossa preocupação 

Doente – D2 

 

Doente – D4 

25:  doentes referiram-nos mesmo alivio da dor durante a visualização de um filme, ou durante a leitura de um livro 
33: em termos da, da dor, haaa eles sentem, há um alivio da dor, a partir do momento em que estão mais relaxados e que brincam, e 
que riem, isso sem duvida nenhuma 
65: além da medicação, acho que o humor é um complemento bastante importante nesse sentido [do alívio da dor] Relevância do humor para o 

alívio e controlo da dor 

Enfermeiro – E6 

Enfermeiro – E9 

Enfermeiro – E17 
Alívio da dor 

9: os filmes… para além de nos ajudarem a passar o tempo sabe que distrai e ajuda a tirar as dores? É verdade não é que ajuda mesmo? 
19: ponho sempre o humor em primeiro lugar, porque isso alivia, a gente distrai-se e até já nem pensa na doença, nem em nada, 
pronto... sabe até as dores como já disse até as dores alivia  

Doente – D1 

 

Doente – D11 

38: o humor ajuda a aliviar algumas tensões, algum stresse e se calhar alguns outros problemas nossos 
2: tanto para mim ficou a ajudar-me a equilibrar-me nesse aspecto [realização das acções de enfermagem] como por parte dos 
doentes, também, não é? Porque também consigo que ficar mais calma, mais tranquila, mais sossegada … 

Humor como gestor da pressão 

diariamente vivida  

Enfermeiro – E1 

Enfermeiro – E7 Alívio da tensão 

24: eu gosto muito deles e sinto-me mais animada, menos triste, quando eles aqui entram, bem-humorados e …vão dizendo umas 
graças e metendo-se comigo e com as outras duas senhoras aqui do lado 
26: gosto de ver também o telejornal, gosto, mas isso já é uma coisa diferente porque já não dá aquele bem como os filmes, aquela boa 
disposição à gente, aquela animação, às vezes até dá uma grande tristeza, não sabe, com aquela desgraceira que mostram 

Humor como encorajador e 

promotor de alegria 

Doente – D6 

 

Doente – D9 
Animação 

18: estamos mais unidos 
12: espírito de equipa existente está mais fortalecido 

Humor como propulsor da 

coesão grupal 

Enfermeiro – E2 

Enfermeiro – E10 
Coesão 

8: a nível da relação com o os utentes acho que (...) Facilitou! Facilitou porque parece que se ganhou mais confiança com eles Humor como promotor da 

relação de confiança 

enfermeiro-doente 

Enfermeiro – E11 Confiança 

10: os outros que são mais sisudos, mais reservados e que tiveram algumas reticências em utilizar as estratégias de humor, ah, notava-
se e notasse que os doentes não têm aquela relação de cumplicidade tão acentuada com esses como têm com os outros 

Humor como factor relevante 

para a cumplicidade na relação 

enfermeiro-doente 

 

Enfermeiro – E10 Cumplicidade 
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Tabela 11 – Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Virtude (continuação) 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
17: enquanto estamos a brincar com eles, ou estamos a dizer uma piada ou até estar (…) eles esquecem um bocado 
7: doentes que ganharam ou o tempo que estiveram cá passaram-no muito bem, pronto, ficaram contentes de, pronto, do que aqui se 
estava a fazer, e gostaram, gostaram de estar ver filmes, ficaram mais distraídos, não é? Humor enquanto favorecedor 

da distracção e da abstracção 

Enfermeiro – E8 

Enfermeiro – E13 

Distracção 
9: os filmes… para além de nos ajudarem a passar o tempo sabe que distrai  
51: e elas [enfermeiras] passam aqui, olham brincam tão (estão) por aqui a ver se eu reajo e vão-se embora mas já fez o efeito, porque 
eu já me tirei ali da pasmaceira e já tou (estou) mais leve, mais distraído e mais bem-disposto 

Doente – D1 

Doente – D8 

5: a partir do momento em que ele fica com menos queixas, fica mais bem-disposto é capaz de nos dizer as coisas de outra forma isso 
sem dúvida nenhuma Humor enquanto facilitador 

da expressão de sentimentos 

Enfermeiro – E9 

Expressão de sentimentos 
16: sabe que a gente quando vem ser operada sempre tem aquele medo não é?, e assim como os enfermeiros tão (estão) assim bem 
dispostos e nos põem à - vontade, assim eu consegui ficar mais á -  vontade para perguntar como é que ia ser e até para me queixar  

Doente – D3 

2:  [humor] facilita muito a comunicação com os doentes   Humor como via para a 

comunicação 
Enfermeiro – E16 

Facilitação da  

comunicação 

9:  levamos muito tempo na brincadeira. Isso põe a pessoa mais à- vontade 
16: são sempre agradáveis e uma pessoa sente-se mais calma, mesmo quando vai ser operada vai mais calma. Acho que deviam ser 
assim todos, bem-humorados. Uma pessoa sente-se bem e mais à-vontade 

Humor como nivelador de 

papéis colocando as pessoas à-

vontade 

Doente – D1 

Doente – D3 Familiaridade 

7: conversam, riem e isso, mangam (gracejam) e pronto a gente também diz e pronto mesmo com a pobre da minha doença mas sinto-
me feliz e com boa-disposição quando falam assim comigo 

Humor enquanto caminho 

para a felicidade  

Doente – D2 
Felicidade 

16: entre nós, equipa, pronto nós sempre nos demos muito bem, mas havia situações, à mínima coisa, não sei se era pela intensidade 
do trabalho que se fazia sentir como uma altura assim que o trabalho foi mais intenso, que havia aquelas pequenas discórdias que às 
vezes por coisas mínimas e acho que houve uma redução também nesse aspecto 
8: mesmo quando nos acontece…haaa, por exemplo um doente que foi malcriado e que se calhar no momento de, de má educação 
nós até íamos soltar uma resposta também rude na é (não é), acabamos por tentar tirar graça  

Humor como estratégia de 

prevenção e resolução de 

conflitos  

Enfermeiro – E2 

 

 

Enfermeiro – E9 

Gestão de conflitos 

2: ajudou-me a conduzir _____ para aquilo que eu acredito que deve ser e a forma como nos devemos comportar com eles, sem 
perder o profissionalismo, sem pôr em causa nunca a experiência das pessoas ou as suas competências técnicas, mas é de valorizar 
mais a parte relacional, muitas vezes é desvalorizada em relação a outras, a outras, a outras áreas mais técnicas e que as pessoas se 
sentem que lhes dão mais segurança 

Humor como facilitador da 

gestão de cuidados e equipas 
Enfermeiro – E10 

Gestão de cuidados e 

equipas 

57: vivemos algumas tensões (…) algumas situações assim muito tensas, muito (…) com uma carga emocional muito forte. E (…) isso 
ajudou-nos a haa gerir essas emoções 

Humor como gestor de 

sentimentos 

Enfermeiro – E8 
Gestão de sentimentos  

85:. não, acho que (...) acho que de uma maneira geral, o que nós dantes víamos como se calhar, comentários menos, não sei, menos 
próprios, do que a gente considera menos próprios, acho que agora ficaram de outra maneira não, não no sentido da galhofa, do 
deboche, mas não sei (...), uma maneira de tornear os problemas. 

Humor como ajuda para lidar 

e ultrapassar o sofrimento 

Enfermeiro – E11 

Lidar com o sofrimento 

24: eu ainda sou uma pessoa nova como vê, trabalho e ver-me aqui, deitada a olhar para o tecto tempo atrás de tempo, é uma morte. 
Por isso isto deu-me vida porque, …pelo menos, porque brincar ajuda muito, e … rir também, não deixa pensar em coisas ruins 

Doente – D6 

8: se a pessoa chegar lá, brincar, diz na mesma que tem que pôr o soro, que é para fazer a medicação, que é para isto, que é para 
aquilo, mas dizer de outra maneira e rir da situação. Assim consegue fazer-se as coisas 

Humor como auxílio para a 

realização de técnicas e 

procedimentos 

Enfermeiro – E3 

Lidar com o tratamento 
16: se os enfermeiros brincam quando me fazem os pensos por exemplo, eu sinto-me logo melhor e não ligo nada ao que me estão a 
fazer é como se não estivessem a fazer nada 

Doente – D4 
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Tabela 12 – Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como Virtude (continuação) 

Excertos das entrevistas (exemplos) 
Identidade discursiva a 

ser discutida 
Participante 

Caracterização do 
reportório 

interpretativo 
42: pessoas que se tiverem mais deprimidas ou com o humor mais em baixo digamos que se vão abaixo mais facilmente, não têm 
aquela força para lutar, lutar entre aspas, contra a doença 

Humor como ajuda para lidar 

com constrangimentos da vida 
Enfermeiro – E11 

Lidar com situações 

difíceis 

6: o projecto incentivou a brincar mais à conta não é, e a ficar com mais memória Humor como facilitador da 

retenção de informação 
Enfermeiro – E7 Memorização 

12: passavam os dias a olhar para nada com os programas de Televisão que ainda por cima são tristes, não é? Mesmo tristes, e então 
agora sempre é diferente, estão alegremente bem ocupados  Uso de técnicas humorísticas 

como forma de ocupação  

Enfermeiro – E3 

Ocupação 
25: acho que já os vi quase todos [filmes] se não é que não vi todos, são uns vinte e tal acho eu, que estão naquela lista e então quando 
me sinto assim mais em baixo e para passar o tempo lá vai um filmezito, oh! É uma festa… 

Doente – D10 

40: quando se usa humor há (…) uma melhor resposta dos doentes aos cuidados prestados, mais receptivos e mais próximos de nós Humor como factor de 

aproximação enfermeiro-

doente 

Enfermeiro – E2 

Proximidade 16: porque quando brincam com a gente sente-se assim mais perto 
Doente – D3 

42: se nós utilizarmos o humor a pessoa, haa, passa, passa estes dias que está cá no hospital de uma forma mais bem-humorada, mais 
alegre que permite também recuperar mais depressa Humor como estímulo para a 

recuperação 

Enfermeiro – E17 

Recuperação 
39: mas acho me fez bem [ver filmes cómicos] porque eu estava com receio de andar e não sei quê e no sábado já andei e…. na sexta-
feira não andava, teve (esteve) aqui o fisioterapeuta e no sábado já andava, no domingo e hoje, levanto-me sozinho e tudo 

Doente – D7 

219: raramente temos tempo para estar com eles e o tempo que temos normalmente temos que fazer…está bem que podemos 
aproveitar enquanto estamos a fazer alguma técnica para conversar e mantermos ali uma relação mas com o humor é, não sei, acho 
que este contacto tomou forma, fica mais forte Humor enquanto fortalecedor 

da relação interpessoal 

Enfermeiro – E12 

Relação fortalecida 
16: entram [enfermeiros] e brincam desde que a gente entra e essa brincadeira faz mesmo bem, faz a gente parecer que já se 
conhecemos todos há muito tempo Doente – D3 

59: a gente vê, ao nível das campainhas, eles relaxam, já não tocam de cinco em cinco minutos para perguntar qualquer coisa sobre a 
cirurgia Humor como facilitador da 

descontracção 

Enfermeiro – E12 

Relaxamento 
12:  somos sempre bem tratados. Têm sempre uma palavra de boa disposição, de alegria para dar... eles [enfermeiros] chegam aí e é 
uma festa... brincam ... Descontraem a gente 

Doente – D3 

39: tento fazer alguma piada ou sorrir. Não tenho de dizer nada, só sorrir ou faço qualquer parvoíce, não é? Pronto e fazer esses 
comentários, faz pronto a pessoa se sentir bem Humor como promotor de 

beatitude 

Enfermeiro – E13 

Sentir-se bem 
22: os enfermeiros deviam era brincar sempre com os doentes porque dá muita vida ao doente, dá muita alegria ao doente e o doente 
fica muito satisfeito 

Doente – D2 

6: com um bocadinho de humor eles ficam mais calmos 

Humor como tranquilizador 

Enfermeiro – E13 

Tranquilização 20: não chateio ninguém, tratam-me bem, enfim… mas de facto é…acho que o estado de espírito, aquilo que as pessoas pen… o seu 
pensamento da senhora com os seus papelinhos, … É precisamente isso… essa boa disposição, essa coisa de sentir-se alegre mesmo 
aqui…isto é uma coisa que faz muito bem, quer dizer assim e isso… faz a pessoa sentir-se mais calma quando pode brincar 

Doente – D7 

18: tive alguns momentos a nível pessoal difíceis (…) e em que nem sempre vinha com a disposição e com predisposição para, mas de 
alguma forma, ah, consegui ultrapassar também porque a necessidade desse empenho, portanto porque já que eu me envolvi, haa, 
acabei por ultrapassar os meus próprios problemas 

Humor possibilita ultrapassar 

dificuldades da vida diária 

Enfermeiro – E14 
Ultrapassar dificuldades 

9: as pessoas têm que ser fortes e sensíveis ao humor dos doentes porque rir e brincar ajuda a ultrapassar isto Doente – D1 
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A investigação-acção emancipatória é um meio para as pessoas recuperarem a 

capacidade de reflectir por si próprias, inovar e desenvolver novos modos de 

comportamentos e novas competências (Park, 1992). Neste estudo e aludindo à 

análise das entrevistas, realizadas a doentes e enfermeiros, verifica-se a variabilidade 

e a repetição de repertórios interpretativos nos dois grupos de participantes. 

Constata-se, também, a sobreposição com o analisado nos registos de enfermagem 

escritos: “notas de evolução” e planos de cuidados, o que reforça a percepção da 

utilização do humor terapêutico pelos enfermeiros. Interessa referir que, nos dados 

obtidos nesta investigação, existem mais asserções discursivas, mas similares àquelas 

que são desvendados no decurso do texto. 

Começa-se, agora, por dar relevo ao surgir de um novo conceito, resultante da 

análise de discurso das entrevistas, o conceito de humorização. Em termos 

linguísticos pode dizer-se que a palavra humorização é inexistente na língua 

portuguesa e que, enquanto conceito, criado no contexto deste estudo, se considera 

como o humor com poder emancipador e transformador, vivido por doentes, 

enfermeiros e outros profissionais, ou na interacção entre quaisquer deles, planeado 

pelo enfermeiro com uma intencionalidade beneficente, ou espontâneo, e que é 

influenciado pelo contexto e pelo modo de Ser e Estar no mundo das pessoas 

envolvidas. 

Importa então, e em resposta à questão central deste estudo, conhecer, através do 

discurso dos intervenientes, como foi o humor integrado no agir profissional dos 

enfermeiros deste serviço de cirurgia bem como, a mudança ocorrida e facilitadora 

da emancipação, que tornou possível incorporar o humor na esfera de competências 

destes enfermeiros e co-investigadores ou seja, para responder às questões: Que 

intenção norteou a acção humorosa do enfermeiro? Que estratégias adoptou o 

enfermeiro para implementar o humor enquanto acção de enfermagem? Que 

respostas humanas do doente resultaram da acção humorosa do enfermeiro?  

Para compreender como se construiram as experiências e que consequências 

produziram, debateram-se os repertórios interpretativos, através da entidade 
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discursiva a ser analisada e que lhe dá sentido. Esta discussão, englobando os dados 

das Fases II e III, fez-se não de um modo sequencial rígido mas, num articulado 

discursivo/reflexivo, estruturado e com sentido, onde se vive um debate de ideias. 

Começou por se explicitar quais as condições que são necessárias ou influem no agir 

humoroso do enfermeiro. 

 

Condição para a Humorização experienciada por doentes e enfermeiros 

O humor terapêutico, assim como o riso terapêutico, é um importante recurso 

comunicacional com o Outro e com o próprio Eu mas, também, de entretenimento e 

prazer já que, ter sentido de humor, faz com que se tenha uma atitude sorridente 

perante a vida, e as adversidades a ela ligadas, associada a um “olhar” que permite 

dizer D11 – 19: o humor, digo sempre que o humor está em primeiro lugar em tudo, 

na vida... 

Na complexidade das interacções humanas o humor insere-se como algo complexo, 

desafiante (Fry, 1997), revitalizador, sinérgico; sinérgico porque possibilita atingir 

um resultado que uma acção única, por si só, não conseguiria (Fry, 2000), e, portanto 

é elemento indispensável na vida das pessoas (Irigoyen, 2002). 

Por isso, e concretamente no contexto do cuidado de enfermagem, o humor assume 

um papel valioso ao trazer para a esfera de um contexto, onde a tristeza 

frequentemente é dominante, um ambiente de alguma leveza e alegria. Aqui, e como 

refere Baquero (2005), não é necessário contar anedotas ou piadas, basta uma atitude 

sorridente perante a vida porque “uma relação terapêutica de qualidade há-de criar 

as condições ambientais adequadas para dar lugar ao humor” (p. 30) permitindo 

depois ao doente abordar e lidar mais facilmente com a situação que vive. 

Na realidade a relação terapêutica, em enfermagem, é uma experiência mútua de 

aprendizagem e uma experiência emocional reparadora para o doente. Baseia-se no 

sublinhar da humanidade da enfermeira e do doente, num ambiente de respeito 

mútuo e aceitação das diferenças culturais; é uma relação onde a enfermeira usa os 

seus atributos pessoais e as técnicas clínicas para trabalhar com o doente e, assim, 
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conseguir uma introspecção e uma mudança de comportamento, onde os resultados, 

para ambos, permitem a aprendizagem, o crescimento pessoal e o desenvolvimento 

do auto-conhecimento (Chambers, 2005). 

Neste contexto, e na interacção em enfermagem, o humor pode ser grandemente 

eficaz, quando se atendem a determinadas condições prévias tais como, e de entre 

outras, o conhecimento do Outro e o estabelecimento de uma relação de confiança 

com ele. 

Ser internado num hospital é uma situação de uma vulnerabilidade imensa onde, 

doentes e pessoas significativas são, muitas vezes inesperadamente, colocadas num 

contexto de incerteza e medo, estes causadores de ansiedade e tensão (Adams, 1999) 

que podem ser fortemente geridos através do uso do humor, assumindo-se que 

humor e saúde são noções relacionadas (Moody, 1996). 

Para viver uma vida saudável, onde o humor entre como um lenitivo, é essencial 

deter ou desenvolver a capacidade de encontrar humor em si próprio. Este é o início; 

esta aptidão revela maturidade e uma superior inteligência, possibilitando que a 

pessoa se veja, a si mesma e às outras, de um modo distante, “de fora”. 

E10 – 30: são capazes de rir com a sua própria caricatura e isso é muito bom, porque 

se nós conseguimos rir de nós próprios significa que nós nos conhecemos e temos 

segurança, temos a nossa auto – imagem fortalecida e, deste modo, ao conhecer-se e 

ao ganhar segurança, consegue ver a vida a partir de uma perspectiva diferente e, 

assim, rir-se de si, de pessoas e acontecimentos e, ao mesmo tempo, manter-se em 

contacto, de uma forma positiva, com essas pessoas e acontecimentos (Moody, 1996) 

D5 – 47: agora, por exemplo, eu vinha-me a rir até sozinha, porque pensava, meu 

Deus a esta hora já chegou lá o meu filho ao quarto, não viu lá ninguém e eu fui lá 

abaixo ao ginásio. 

Na realidade, características pessoais como a capacidade de sorrir e de apreciar as 

coisas divertidas, ou de considerá-las de um modo divertido, são um factor 

importante e um valioso indicador do estado de saúde mas, também, um meio útil 

para “chegar” ao Outro, já que são características apreciadas e facilmente 
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reconhecíveis na interacção humana (Moody, 1996; Baquero, 2005) sendo que, 

cultivar o sentido de humor, é uma boa preparação para o envelhecimento (Irigoyen, 

2002). 

O humor é, deste modo, o caminho para uma atitude positiva perante a vida e a 

habilidade de se rir, de uma situação ou de um problema, dá uma sensação de 

superioridade face a ela, já que o poder sobre esse facto vivido aumenta. Encontrar 

humor nos nossos próprios erros ou características pessoais, de que não gostamos 

particularmente, é uma das mais difíceis formas de demonstrar sentido de humor 

mas, tremendamente libertadora por nos permitir, muitas vezes, lidar com a situação 

embaraçosa do momento (McGhee, 1999). E12 – 79: as coisas são muito mais fáceis 

quando as pessoas levam na brincadeira e descontraem, e às vezes as pessoas têm uma 

panorâmica demasiado negra da vida e (…) pronto… e acho que a atitude…, não sei, 

acho que sempre fui assim, desde miúda (risos). 

D3 – 16: claro que se eu estiver para aqui muito mal e se fartarem de dizer parvoíces 

eu não gosto (…) mas de resto é muito bom, apesar da ida e volta da doença. Parece 

ser, de facto, difícil adoptar essa atitude quando o “mundo desaba” face a um 

problema, doença grave ou outro no entanto, por muito grave que seja o que é 

vivido, o humor fornece a possibilidade de o colocar em perspectiva e de entender 

que, se nada pode ser feito para evitar, de nada serve lamentar (Mora, 2008). 

Mas, num momento de crise, as características do enfermeiro são de relevante 

importância para o doente sendo que, e de acordo com Hesbeen (2000), uma das 

características deste profissional é ter o talento para ir ao encontro do Outro, de com 

ele estabelecer laços de confiança, e de com ele caminhar num projecto de cuidar, 

projecto este que envolve a capacidade de ser simples, disponível, autêntico, 

humilde, caloroso, compassivo e com sentido de humor D3 – 12: nunca se vê 

dizerem assim uma coisa numa voz mais ríspida. É sempre tudo muito a brincar e 

muito meigos também, já nem dizia, sim porque isso não posso esquecer, são muito 

meigos com a gente. D4 – 8: aqueles que a gente mais gosta são aqueles que nos dão 

assim mais atenção que brincam com a gente. 
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Esta visão calorosa do doente, acerca da enfermeira, elucida o papel das “pequenas 

coisas” no cuidado de enfermagem onde, não podendo separar-se o doente da 

doença, o interesse por ela não pode, jamais, superar o interesse pelo doente, porque 

são estas “pequenas coisas” que dão sentido à vida das pessoas, que são 

verdadeiramente importantes para elas e que demonstram a atenção que o 

enfermeiro é, ou não, capaz de lhes dar, tendo subjacente que cuidar é dar atenção, 

“é ter o calor que permite que o beneficiário dos cuidados perceba o prestador de 

cuidados como um ser caloroso, que não é hostil nem distante, que tem a palavra, o 

sorriso, o olhar adequados e personalizados (…)” (Hesbeen, 2000, p. 104). 

A imagem tradicional da enfermeira, ainda presente na memória de muitos 

profissionais, andou muito aliada a seriedade (enquanto sisudez e circunspecção) e 

alinho, este último sofrendo influências históricas longínquas E1- 3: sempre me 

ensinaram que ser enfermeira é preciso andar com a batinha muito bem arranjadinha 

e o cabelo tudo muito bem arranjado e ter aquela postura tipo estátua. E3 – 6: antes 

do trabalho rir e brincar era não levar as coisas a sério, era não levar a enfermagem a 

sério, agora com o trabalho rir e brincar faz parte dos cuidados. Esta forma de ser e 

estar, parece ter querido demonstrar um distanciamento do “mundo do doente”, 

autoridade e competência.  

Ora, em enfermagem, um certo nível de envolvimento com os doentes é necessário 

para que os enfermeiros atinjam o nível de perito, já que isso lhes possibilita 

desenvolver o sentido de observação. E1 – 50: nós automaticamente (…) pelo treino, 

não sei, não faço ideia porquê. Nós temos este sexto sentido, que se chama 

enfermagem, que (…) nos permite olhar para alguém e avaliá-lo, à partida não é 

fazer juízo valores e fazer uma avaliação. Este “sexto sentido”, referido no discurso de 

uma enfermeira, pode entender-se como o que Benner (1984; 2001) apelida de 

conhecimento intuitivo, próprio de uma enfermeira perita e que é adquirido através 

da experiência. 
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A enfermeira perita já não se apoia sobre um princípio analítico (regra, indicação, 

máxima), para passar do estado de compreensão da situação ao acto apropriado. A 

perita, que tem uma enorme experiência, compreende agora, de maneira intuitiva 

cada situação e apreende directamente o problema sem se perder num largo leque de 

soluções e diagnósticos estéreis (Benner, 2001, p. 58).  

 

Pode dizer-se que a noção de perícia anda aliada à noção de competência. E10 – 28: 

quando um doente vem ter connosco, porque experienciou, ham, também estar 

noutro serviço e tem forma de comparar a forma como foi cuidado nos dois serviços 

e nos vem dizer que gostou muito, que preferia estar aqui, isso prova que, para mim é 

a melhor forma de avaliar o nosso trabalho e isso prova que nós podemos fazer um 

trabalho sério, que podemos ser competentes em todas as áreas e vincar ao mesmo 

tempo, uma coisa não invalida a outra e a boa disposição no trabalho não invalida 

que ele seja sério e responsável, entendido aqui como competente.  

Considerando Le Boterf (1995), competência entende-se como um saber agir, 

responsável e legitimado, alicerçado em saber mobilizar, integrar e transferir 

recursos, tais como atitudes, capacidades e conhecimentos, no contexto de uma 

profissão. Este autor (1995), refere que esta competência tem, em si própria, a junção 

do saber agir, querer agir e poder agir, onde o saber agir se relaciona com o 

desenvolvimento de capacidades através da formação, o querer agir com a motivação 

dos profissionais e o poder agir com as condições criadas pelo contexto, no sentido da 

maximização do desenvolvimento das capacidades necessárias ao exercício de uma 

profissão específica. 

Na realidade, os discursos atrás enunciados denotam aspectos necessários ao cuidado 

de enfermagem. A imprescindibilidade de encontrar humor em si próprio e nas 

coisas vividas, a influência das características pessoais na aceitação e uso do humor e 

a concepção que os enfermeiros têm da sua própria profissão, condicionam a 

interacção em enfermagem, concretamente o uso do humor como uma competência 

dos enfermeiros, e associam-se ao já referido por Watson (1988) e corroborado por 

Hesbeen (2000); a valorização e necessidade de uma relação calorosa, na interacção 

enfermeiro-doente. 
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No mesmo sentido de uma relação calorosa, e da valorização do humor como 

integrante do agir profissional dos enfermeiros, se constrói o olhar do doente sobre 

os cuidados de enfermagem E1 – 9: devia ser sempre assim as enfermeiras 

perceberem que não precisam ser sisudas para os doentes porque então eles já estão 

tristes, não precisam de mais, têm isso sim é falta daquele conforto, daquele carinho 

que uma palavra amiga e de boa disposição pode dar porque ED11 – 19: os 

enfermeiros que brincam, que contam anedotas, que dizem graças à gente e como a 

enfermeira ___ que se preocupou logo em vir dar-me o filme, não é que os outros 

não sejam bons não, porque fazem lá as coisas que têm que fazer à gente mas estes 

que fazem… que têm esta forma assim, preocupam-se mais com a gente como 

pessoas não é só lá os tratamentos que a gente precisa e isso é muito importante. 

O reconhecimento do que é o humor, e da sua importância no cuidado de 

enfermagem, dá também ao enfermeiro a possibilidade de partilhar, com o doente, 

espaços e tempos que permanecerão inesquecíveis. O humor é a capacidade de 

perceber, apreciar ou expressar circunstâncias ou eventos graciosos, divertidos, 

incongruentes, absurdos e pode dizer-se que se produz quando um facto futuro 

esperado é substituído por um totalmente inesperado (Walker, 2002). 

E9 – 47: se considerarmos, nas necessidades humanas básicas, haa se colocarmos um, 

nem…uma das intervenções o humor, eu acho que está perfeitamente adaptado, é 

perfeitamente haam correcto e que deve estar lá. De facto, o humor é uma 

necessidade humana básica (Holden, 1993), e uma forma particular de transformar a 

realidade, interpretar, mudar de ponto de vista, olhá-la segundo um outro ponto de 

vista; é uma aprendizagem particular de um mecanismo natural e é, por isso, que o 

humor pode ser aprendido (Raquin, 2000). 

O sentido de humor, segundo Thorson e Powell (1993a), caracteriza-se nas 

dimensões Produção e uso social do humor, Humor adaptativo, Atitude pessoal face 

ao humor e Apreciação do humor, às quais se acrescenta a dimensão Objecção ao uso 

do humor, surgida na tradução e adaptação da MSHS (Thorson & Powell, 1993a) à 

população portuguesa (José & Parreira, 2008). Para Larrauri (2006) aquele define a 

personalidade e descreve-se através das dimensões Criar ou gerar humor, Apreciar o 
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humor e desfrutar da vida; Enfrentar os problemas de modo optimista e Estabelecer 

relações positivas sendo que, e de acordo com a autora (2006), a primeira e terceira 

são similares à primeira e segunda, referidas por Thorson e Powell (1993a). 

A capacidade para ter sentido de humor e rir é um dos comportamentos humanos 

mais interessantes e, por isso, E16 – 25: o humor devia ser implementado como uma 

atitude na pessoa (…), pois um modo de assegurar a sobrevivência é a escolha da 

alegria, do optimismo e da vontade de viver, ao invés da tristeza, pessimismo e 

desalento. 

O humor é um caminho para um mundo mais humano e divertido e, no campo da 

saúde, funciona para criar um ambiente alegre, que permita gerir o stresse sem 

ofender ou magoar, e para desenvolver relações criativas, harmoniosas e maduras 

(Baquero, 2005). Estas funções terão sido tidas em conta, provavelmente, quando e 

de acordo com Wooten (2002), o humor foi considerado pelo Iowa Intervention 

Project – designado para reconhecer as actividades terapêuticas em enfermagem – 

uma das 357 intervenções de enfermagem identificadas, facto também assumido no 

discurso de participantes do estudo E7 – 16: humor é uma intervenção de 

enfermagem. 

No caso do presente estudo importa, e no sentido de compreender como o viram os 

co-investigadores procurar, discursivamente, o seu olhar sobre ele, desde os receios 

iniciais, até à utilização do humor como acção de enfermagem e aos ganhos directos 

que dele advieram. Apura-se, assim, uma predisposição dos enfermeiros bem como 

alguns ganhos objectivos E14 – 2: tentei envolver-me o máximo no projecto, tentei… 

acompanhei muitos alunos em estágio e promover esse sentimento, ah, 

envolvimento com o doente e proporcionar-lhe esse momento, essas intervenções de 

humor de para o bem-estar; E12 – 91: houve outras possibilidades, não é, tipo, então 

a nível financeiro, se calhar não teríamos possibilidade. Por exemplo as televisões 

para os doentes, nós no serviço, não íamos ter possibilidades de pôr televisões para os 

doentes; E13 - 35: de facto há um ano e meio que estamos a passar bem, estamos a 

rir, pronto estamos a passar o tempo, pronto, passa o tempo a voar. 
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Entendido como acção de enfermagem e no contexto da interacção enfermeiro-

doente, o humor não prescinde de um conhecimento prévio da pessoa a quem se 

dirige, para que pessoalizado ou seja, que a ela esteja adequado. Esta foi uma 

necessidade manifesta pelos enfermeiros, no início do estudo, e que levou à breve 

recolha de dados relativos ao “humor do doente”. Na realidade, recorrendo à recolha 

de informação junto da pessoa com quem cuida, e/ou junto de pessoas significativas 

e, ainda à observação, os enfermeiros conseguirão pessoalizar os planos de cuidados e 

os cuidados que prestam (Cooper, 2001) E17 – 22: não é uma estratégia que, digamos 

que é mais importante do que as outras, mas ter em conta aquela pessoa e qual a 

estratégia mais adequada para essa pessoa, acho que isso varia de doente para doente.  

Apesar de terem sentido a necessidade de uma colheita de dados formal, relativa ao 

humor, pode questionar-se se esta estaria associada à alguma insegurança sentida na 

implementação de uma nova acção de enfermagem. Esta interrogação surge dado que 

a falta de tempo foi sempre manifestada, pelos enfermeiros, como o maior obstáculo 

à integração do humor no seu agir profissional, e este procedimento, tornava ainda 

mais moroso o acolhimento à pessoa com quem cuidam. Depois de concluído o 

trabalho de campo esta colheita de dados deixou de ser formalmente realizada, 

embora o seja de um modo informal. 

O humor é de natureza universal e pessoal (Robinson, 1991; José, 2002; Baquero & 

Jáuregui, 2006) na realidade E4 – 19: o modo como as pessoas encaram certas piadas e 

certas coisas é diferente, certas brincadeiras é diferente, no entanto o sentido de 

humor é um componente bastante estável do comportamento (Larrauri, 2006). Deste 

modo, ao conhecer a pessoa com quem cuida, o enfermeiro tem a possibilidade de 

identificar as suas características, os seus sentimentos e como estes influenciam a 

interacção, que tipo de humor aprecia, como se posiciona face ao humor e ao seu uso. 

Este modo de agir diminuirá, por si só, a probabilidade de ocorrência de um mau 

resultado quando decidir que, para aquela pessoa, naquela situação concreta, o 

humor é útil (Baquero, 2005) E9 – 61: não vamos tar (estar) a, a, a fazer uma 

palhaçada triste e parva sem sentido, descabida na é (não é), há que ter noção com 

quem vou brincar, portanto acho que isto também resulta conhecendo o doente. 
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Contudo, este conhecimento só será possível se existir tempo para que a relação se 

desenvolva E9 – 63: quando o doente vem para ser operado num dia e sai no outro, é 

muito difícil [conhecer o doente] e para que se possam vir a tecer laços de confiança 

entre enfermeiro e doente, o que significa dizer que o enfermeiro pode ajudar a 

pessoa com quem cuida, respeitando a pessoa que ela é (Hesbeen, 2000) e que está 

patente nos discursos de ambos os participantes D10 – 21: gosto muito que os 

enfermeiros brinquem comigo e muito, tudo dentro dos parâmetros normais da 

alegria e do respeito entre duas pessoas ou seja, E1 – 38: o humor é usado com 

respeito não há, não estamos a desrespeitar os outros, isso é importante para mim. 

Para além do respeito, imprescindível na interacção enfermeiro-doente, tem que 

existir uma predisposição para o humor (Astedt-Kurki & Liukkonen, 1994; Moran & 

Massan, 1999; Astedt-Kurki et al., 2001) e o conhecimento prévio do Outro permite, 

ao enfermeiro, conhecer a disponibilidade que a pessoa com quem cuida tem, para 

determinada acção humorosa, ou seja o modo como ela vai estar receptiva a essa 

acção E5 – 11: há pessoas que à partida (haamm) não dá porque as pessoas não estão 

minimamente disponíveis, podendo 26: uma aceitação muito grande, em que nós nos 

sentimos à-vontade para utilizar determinadas estratégias que eu inicialmente pensei 

que seriam impossíveis, como por exemplo usar um nariz... uma flor no cabelo, pode 

ser facilitador ou inibidor do uso do humor em enfermagem.  

Para o enfermeiro, e num contexto onde a “falta de tempo” muitas vezes impera, 

facilitador é, também, reunir no mesmo local os dispositivos humorosos (narizes, 

filmes, flores, livros, …) a que pode recorrer para intervir E6 – 9: com a introdução 

do carro, ainda mais fácil se tornou, porque temos tudo junto (…) prontos, toda uma 

gama de material que nos ajuda por si só. Esta “falta de tempo” associada a grande 

quantidade de trabalho são repetidas pelos participantes no seu discurso E12 – 29: às 

vezes por mais que a gente queira passar filmes, só o tempo de a gente ir buscar o 

DVD, deles escolherem, de a gente pôr e não sei quê, por mais que sejam coisas que 

se façam em pequenos minutos, às vezes é o que nos falta. E porque andamos, 

realmente, um bocado sobrecarregados D2 – 15: às vezes lá há um dia que não 
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porque têm mais coisas, assim doentes que tão (estão) pior, mas se na (não) for isso 

andam sempre a mangar (gracejar) com a gente.  

A habilidade para olhar a situação, desde o ponto de vista do Outro, é um desiderato 

da enfermagem moderna (Austgard, 2006), e conhecer a receptividade do Outro 

implica sentir com ele, ou seja conhecer os seus sentimentos. Este processo passa por 

um auto-conhecimento do enfermeiro; um conhecimento de si próprio, dos 

sentimentos de alegria, tristeza, medo… que experimenta, fará com que consiga 

compreender esses mesmos sentimentos na pessoa com quem cuida e encontrar-se 

emocionalmente com ela; a isto chama-se empatia (Chitty, 2001; Cooper, 2001).  

Empatia, e de acordo Cooper (2001), aumenta a compaixão e ocorre quando o 

enfermeiro olha a experiência vivida do Outro, de acordo com a perspectiva deste, e 

exprime a sua compreensão sem juízos de valor. Isto significa dizer que a 

comunicação empática se descreve como a comunicação que enfatiza o processo de 

encontro emocional entre doente e enfermeiro (Morse, Bottorff, Anderson, O‟Brien 

& Solberg, 2006). 

E3 – 16: tem haver aquela empatia… se não for assim pode não resultar, tal como 

referido neste discurso, Olsson et al. (2002) consideram que a empatia é uma 

condição para o uso do humor, no contexto dos cuidados de saúde, em particular no 

cuidado de enfermagem. A simpatia é o primeiro nível da comunicação empática e 

engloba respostas do enfermeiro, verbais e não verbais, de tristeza ou consternação 

para com a situação que a pessoa vive (Morse et al., 2006). 

Numa comunicação empática não se trata de viver com o doente aquilo que ele vive, 

mas de demonstrar compreensão para com o que experiencia e o humor facilita, 

neste campo, observar a situação, como ela é na realidade, mas sob uma outra 

perspectiva, uma perspectiva menos grave (Baquero, 2005). Na realidade este humor, 

terapêutico, produz, espera-se, uma experiência emocional positiva partilhada entre 

terapeuta e doente (Franzini‟s, 2001). 

O humor é uma forma de comunicação (Robinson, 1991), podendo dizer-se que, para 

Lynch (2002), o campo da comunicação está emerso num reino no qual o humor vive 
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e respira, mas para o usar com uma intencionalidade de enfermagem necessita, como 

qualquer outra, ser aprendida e treinada. Para esta aprendizagem é importante 

começar por reunir ferramentas que permitam desenvolver e aperfeiçoar o próprio 

sentido de humor e que pode passar por cartoons, histórias, piadas, jogos e músicas 

engraçadas, livros e filmes cómicos, narizes, consulta de sites humorísticos, 

assinatura de uma revista acerca do humor e participação em conferências, 

workshops, seminários, onde possa praticar técnicas de desenvolvimento e aplicação 

do humor (Robinson, 1991; Wooten, 2002). 

A formação foi, neste grupo de enfermeiros, determinante para a implementação do 

humor enquanto acção de enfermagem (formação para a acção) já que facilitou uma 

melhor compreensão acerca da importância do humor E1 – 3: uma maior abertura a 

certas e determinadas coisas relacionadas com o humor, e da importância de olhar as 

coisas sob uma outra perspectiva E11 – 122: lembro-me perfeitamente de uma 

brincadeira com um balão, um balão com um problema lá dentro, lembro-me de um 

colega meu ter dito, mas não percebi, se eu me sentar em cima do problema, ele 

desaparece, e termos feito uma brincadeira sobre isso (risos). Eu na minha 

perspectiva não foi isso que eu retirei daquela, a mensagem não foi essa, foi que 

podemos olhar de outra perspectiva, seja ela lá por debaixo do rabo ou por baixo do 

braço, o desenvolvimento da capacidade para rir de si próprio E19 – 36: lá 

aprendemos também a… a rirmo-nos um bocadinho também de nós, acho que foi… 

acho que foi isso (…) Acho que foi importante p‟ra (para) isso principalmente p‟ra 

(para) … P‟ra (para) aprendermos a rir de nós… e de não se  sentir ridículo nem 

ridicularizar E 6 - 9: [aprendemos] outro tipo de noções para aplicar aqui no hospital, 

sem cair no ridículo, sem ridicularizar as pessoas.  

Estes são requisitos essenciais para o uso do humor em enfermagem e que já se 

encontram documentados, ao longo desta tese. Verifica-se, assim, que os momentos 

de formação efectuados e decididos realizar pela própria equipa, desempenharam um 

papel na consciencialização de si, no desenvolvimento pessoal mas, também, 

responderam àquilo que é referido por Honoré (2002) “a formação deve, de qualquer 



 

 169 

maneira, «agir» ao nível das práticas para explorar, simultaneamente, a origem 

esquecida (a proveniência) e a realização possível e escolhida (o projecto)” (p. 225). 

Além das já atrás mencionadas, e conforme expresso no discurso dos participantes, 

outras condições determinaram a acção de enfermagem humorosa e referem-se a 

idade, tempo de profissão, situação vivida pelo Outro e sobrecarga de trabalho. 

A menor idade do enfermeiro e o menor tempo de profissão são valorizados, de 

modo repetido, no discurso dos participantes como positivamente determinantes  

E2 – 2: esta equipa, não sei se pelo facto de sermos todos muito jovens, acho que 

sempre houve um bom humor entre nós e até mesmo com os doentes e D4 – 8: 

brincam uns com os outros mas isso é o normal não é? Até porque é tudo malta nova 

no entanto, e como já exposto na revisão da literatura desta tese, tal é contrariado por 

Sumners (1990) quando refere que são as enfermeiras mais jovens e menos 

experientes que apresentam maior resistência ao uso do humor no cuidado de 

enfermagem e que têm mais dificuldade em usá-lo. 

Isto pode dever-se, ao facto dos enfermeiros, menos experientes, terem mais 

dificuldade em gerir os tempos e prioridades e terem como refere Benner (2001) um 

“… comportamento mais rígido” (p.49) E16 – 2: agora ainda no início quero cumprir 

os horários e para mim é difícil. Estes parecem centrar a sua actuação, muito mais no 

domínio da técnica e do procedimento do que, numa atenção global à pessoa com 

quem cuidam, enquanto que os mais experientes, já libertos dessa exigência, podem 

ter desenvolvido ao longo da sua vida profissional, um conhecimento que Benner 

(2001) designa por prático, baseado na experiência, através de práticas não planeadas, 

de como usar o humor, quais as situações em que ele é mais apropriado e quais os 

cuidados a ter sentindo-se, por isso, mais confortáveis no seu uso.  

A variabilidade discursiva está aqui presente quando a menor idade do doente parece 

ser sentida por este como facilitadora D1 – 13: sempre que brincam comigo têm-me 

feito bem. Mas sabe... deve ser também, eu penso que isso tem influência, por eu ser 

assim novo, assim elas estão mais à – vontade e uma maior idade ser considerada, 

pelos enfermeiros, facilitadora para uns e impeditiva para outros E4 – 59: as pessoas 
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idosas, os mais idosos, são pessoas normalmente com sentido de humor fantástico  

E6 – 9: há doentes que não, não dá muito bem para aplicar, porque já são pessoas 

com uma certa idade, não compreendem que influenciam o tipo de estratégia a usar 

E4 – 58: eles têm aquelas coisas descabidas, de palavras e aquelas brincadeiras que 

eles fazem, e aqueles dizeres que eles próprios fazem, e que aí podemos entrar na 

brincadeira  62: mas os doentes mais jovens, para eles, para eles é mais ao contrário 

os filmes e os livros e isso tudo muito bem.  

Têm aqui que considerar-se os aspectos individuais do humor, no que respeita ao 

humor apreciado e à capacidade para gerar humor. Ter sentido de humor passa por 

estar reconciliado com a vida e, num país como Portugal, onde as desigualdades 

sociais parecem crescer diariamente e onde a população mas envelhecida é quem tem 

rendimentos económicos mais baixos, numa fase da vida em que, prisioneiros de uma 

sociedade medicalizada (Illich, 1977), são obrigados a consumir grande parte dos seus 

recursos monetários em medicamentos, resulta por vezes difícil a manutenção de 

uma harmonia que lhes permita brincar e ter humor.  

Por outro lado, numa sociedade consumista e individualista onde imperam a 

necessidade de esconder os sinais da passagem do tempo, a cultura do belo, da 

estética, do enérgico, produtivo e infalível e onde a felicidade se impõe como ideal 

social de massas (Lipovetsky, 1989; 2004) é difícil, ao idoso, aceitar a deterioração 

que os anos vão trazendo ao seu corpo e à sua cogniscência, o que o faz reagir com 

agressividade e rejeição a estes acontecimentos (Irigoyen, 2002). Não é pois de 

estranhar que, na adaptação da MSHS à população portuguesa (José & Parreira, 

2008), tenha surgido a dimensão, considerada culturalmente determinada Objecção 

ao uso do humor pois, como refere Gil (2005), o “… «carácter dos portugueses» ditos 

«tristes, taciturnos, acabrunhados» …” (p.78) deixa um legado que se transmite de 

geração em geração. Esta resposta cultural parece influenciar o modo como cada 

pessoa se relaciona com o humor. 

A utilidade do humor, com as pessoas idosas, não pode ser desprezada, quando 

possibilita encarar a sua situação, através de uma perspectiva menos séria e grave e 

ajuda a lidar com perdas (de capacidades cognitivas e funcionais) (Baquero, 2005). Na 
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realidade, conservar o sentido de humor parece ser um bom caminho para a vivência 

saudável dos anos em que as capacidades já são menores. Os idosos, que vivem uma 

velhice com humor, denotam serenidade face às suas alterações de saúde e às suas 

limitações, não se lamentam nem queixam perante adversidades e aceitam com paz e 

tranquilidade tudo o que a vida lhes reservou e reserva (Bethea, 2001; Irigoyen, 

2002). 

A situação vivida pelo outro interfere com o comportamento humoroso de doentes e 

enfermeiros D5 – 63: o que me interessa, ter o espírito mais jovem, mais alegre, como 

eu toda a vida me ria por tudo e por nada, e com uma doença hoje, outra amanhã, até 

tenho feito chatear a família, dizem-me assim, às vezes o meu marido „mulher andas 

sempre com essa cara fechada a pensar no mesmo‟ E18 – 54: as intervenções 

humorosas, como disse, fazem-se sempre, com qualquer doente. Agora, por exemplo, 

o visionamento de um filme haaa certas, certos tipos de brincadeiras não vai dar 

nunca para fazer com eles porque têm deficiência sensorial ou (…) e (…) e nunca 

daria para, para aplicar (…) fazer esse tipo de intervenções. 

O humor é uma importante estratégia para alívio do stresse e para lidar com 

situações desagradáveis, sobretudo na diminuição do seu impacto emocional (Celso 

et al. 2003), consideradas as necessidades de cada pessoa e o seu modo de ser e estar 

na vida. 

Com pessoas tristes, infelizes ou deprimidas, o humor pode ajudar a olhar as 

situações desde uma outra óptica, auxiliando a lidar com sentimentos de 

desapontamento e angústia e aumentando a auto-estima (Pasquali, 1990; Astedt-

Kurki & Liukkonen, 1994). 

Pessoas basicamente saudáveis vêm o humor, e apreciam o seu uso, de modo 

diferente do que as que apresentam alteração da situação de saúde (Boyle & Joss-

Reid, 2004) sendo que, a percepção que a pessoa tem da sua saúde, influencia mais as 

respostas ao humor do que a saúde em si (Kuiper & Niholl, 2004). Na realidade, 

quando a situação vivida pela pessoa é grave, o uso do humor pode ser desapropriado 

(Herth, 1984; Robinson, 1991; Jolley, 1993; Astedt-Kurki & Liukkonen, 1994; 
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Sheldon, 1996; Baquero, 2005) a menos que iniciado por esta. Contrariando esta 

afirmação Adams (1999) afirma que decidiu ser engraçado com todos os doentes, 

independentemente da gravidade da sua doença, já que isso lhes transporta, e aos 

profissionais, uma mensagem de amor e alegria. 

A utilidade do humor é reconhecida pela World Health Organization (2002), 

concretamente na definição de cuidados paliativos, através da alusão de que partilhar 

a nossa humanidade inclui, para muitos, uma espontânea e gentil partilha de humor.  

Esta proficuidade depende, contudo, da sensibilidade e intuição do enfermeiro, bem 

como do sentido de oportunidade e da avaliação da situação, desde o ponto de vista 

de pessoa (doente) e família. Com a pessoa em fim de vida e apesar de ajudar a 

encontrar esperança (Baquero, Esteve & de la Parra, 2000), o humor pode ser 

desadequado e mal interpretado, sobretudo quando esta se encontra em fase agónica 

(Baquero, 2005) E1 – 42: senhor que está agora na cama 4, não me lembro o nome, 

tem uma neoplasia em estado terminal (….) o senhor está em anasarca, deve ter 

dores apesar de dizer que não. E eu no outro dia tentei brincar um bocadinho com 

ele mas fecha-se a cara fecha-se, e eu não consigo lá chegar com o humor. E, 

continuo a achar um pouco difícil, de (…) brincar com certos e determinados 

doentes, que eu acho que eles vão aceitar mal. 

O humor, enquanto experiência vital, é um importante meio de comunicação com a 

pessoa em fim de vida, ao conseguir que ela comunique aspectos que lhe são difíceis, 

ao ajudar a manter um sentimento mais positivo e ao actuar como um bálsamo para 

os cuidadores. Quando de comunicação se trata pode dizer-se que o humor, em 

determinados momentos, consegue dizer muito mais que muitas palavras e que muita 

comunicação não verbal, colocando o enfoque na felicidade, ao invés de o colocar na 

tristeza. Sendo potencialmente terapêutico o humor pode magoar e ofender, quando 

o uso é inapropriado ou mal compreendido.  

O uso do humor enquanto acção de enfermagem está, e de acordo com os discursos 

atrás enunciados, sujeito às condições aqui expressas. Esta nova acção de enfermagem 

possibilita emancipar a prática dotando-a de uma nova modalidade terapêutica. 
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Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como emancipação 

A enfermagem é uma prática social complexa que, não obstante o percurso 

efectuado, parece continuar a contribuir para um cuidado hospitalocêntrico. A 

exigência da qualidade técnica, do domínio das competências instrumentais, tem 

reservado à profissão de enfermagem um lugar que poucas vezes é reconhecido, por 

outras profissões da área da saúde, como sendo de relação simétrica.  

Ora, a partilha de simetrias passa, também, pela capacidade que a profissão tem de se 

emancipar de práticas ritualizadas, de acções maioritariamente interdependentes e 

delegadas, para um quadro de competências, onde as acções independentes sejam, 

cada vez mais, uma efectiva realidade. As acções de enfermagem independentes são 

as que a enfermeira desenvolve com vista a uma dada resposta humana ou baseada 

num diagnóstico de enfermagem (Wesorick, 1991). Estas possibilitarão inaugurar 

novas formas de cuidado, (re)construindo práticas que, para além de ajudarem as 

pessoas com quem os enfermeiros cuidam, rompem relações de poder conservadoras 

e, numa lógica emancipatória do cuidado, ampliam a autonomia profissional. 

As acções emancipatórias passam pela auto-emancipação e pela emancipação grupal, 

e procuram apreender em que medida a mudança individual é genuína e 

contributiva da prática (Kim, 1999). Ao reflectir na sua comunicação, nas suas 

acções, as enfermeiras podem desenvolver um diálogo consigo próprias E11 – 212: é 

um confronto connosco próprios. É adequado? Será que não é?, e uma argumentação 

que permita clarificar a validade da aspiração individual e assim compreender a 

necessidade de acções grupalmente desenhadas e desenvolvidas (Habermas, 2003a) 

E12 - 41: neste momento tornou-se com que a equipa fosse mais homogénea nesse 

sentido e desenvolvesse o mesmo tipo de cuidados a nível dos doentes com o humor.  

A auto-emancipação parece, assim, ser o caminho que permite a uma equipa 

emancipar-se para o desenvolvimento de práticas inovadoras. De acordo com 

Sumners (1990), a flexibilidade de pensamento requerida, para compreender o 

humor, é também a flexibilidade associada ao pensamento inovador E7 – 16: é um 

projecto mais inovador, por acaso, porque está feito para pessoas com mais idade, não 
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é para crianças, porque estas coisas sempre se pensam para as crianças, mas nunca se 

pensou para pessoas de mais idade. 

Esta atitude emancipatória tem por base uma equipa bem-humorada D6 – 8: isto aqui 

são [enfermeiros] uma doçura com a gente, assim bem-humoradas, todas... e que 

partilha espaços de humor com as pessoas com quem cuida D9 – 55: pra (para) que é 

que eu ia ficar aqui triste de ter a barriga grande. Tinha era que tirar proveito disso 

pro (para o) pagode. E foi isso que a gente fez. Tirou toda a gente partido disso, e eu 

tamém (também). 

Para a equipa de co-investigadores, do serviço onde se realizou este estudo, a 

Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como emancipação, e para 

além dos discursos já enunciados, compreende o discurso relativo aos repertórios 

interpretativos, relacionados com o uso do humor enquanto acção de enfermagem e 

sua continuidade, registos e tipos de humor. 

Mas o que diferencia o humor enquanto acção profissional, daquele que não o é? O 

primeiro faz-se à luz da situação (rir com) enquanto que aquele que se faz acerca da 

situação (rir de) não é acção profissional (Wojciechowski, 2007). 

O humor é, como já aqui foi referido, uma necessidade humana básica (Yura-Petro, 

1991), um fenómeno social de importância relevante na vida diária e uma acção de 

enfermagem (Robinson, 1991; Christie & Moore, 2005), E2 – 20: humor é não só 

uma intervenção de enfermagem, mas pode ser utilizado como uma intervenção de 

enfermagem, sendo que Rosenberg (1989) refere que a resposta humana ao humor é 

um importante indicador para o processo de cuidado, em enfermagem. O humor, 

enquanto acção de enfermagem, tem sido estudado em diferentes contextos da 

prática de enfermagem existindo, nas suas conclusões, unanimidade quanto aos 

benefícios para as pessoas (cuidadores e doentes).  

O humor na interacção em enfermagem é, muitas vezes, contextual, situacional e 

espontâneo ou seja, usado intuitivamente e não como um acto consciente (Sheldon, 

1996) E3 – 8: brinco muito mas quase sempre mais espontânea, quer dizer não 

planeio muito E6 – 21: às vezes (…) não é consciente. 
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Mas o humor pode ser intencional em enfermagem (Robinson, 1991) e, nesse 

sentido, este foi uma das intervenções de enfermagem identificadas pelo Iowa 

Intervention Project (Wooten, 2002), sendo aí definido como facilitar que o doente 

perceba, aprecie e expresse o que é divertido, engraçado ou absurdo, com a finalidade 

de estabelecer relações, aliviar tensões, libertar sentimentos de ira, facilitar o ensino 

ou enfrentar sentimentos dolorosos (Johnson et al. 2002). Para os mesmos autores 

(2002), o humor é utilizado como intervenção, nos diagnósticos de enfermagem: 

Deficit de actividades recreativas; Dificuldade em adaptar-se; Tristeza; 

“Enfrentamento” defensivo; Isolamento social; Ansiedade; Disposição para aumentar 

o bem-estar espiritual; Confusão; Dor aguda; Dor crónica; Luto antecipado; 

Impotência; Dificuldade na interacção social; Negação; Desempenho ineficaz do seu 

papel; Síndrome de stresse devido a mudança; Síndrome de desuso (imobilidade).  

De facto e como acima referido, o humor pode estar associado a uma 

intencionalidade E15 – 54: utilizamos de uma forma intencional (…) exactamente 

para conseguir o bem-estar do doente e nós quando vimos uma pessoa com o fácies 

triste e muito deprimida pela sua situação, não é esse o objectivo que nós queremos 

ver num doente, pelo menos já que está internado, que é uma parte negativa, é uma 

parte não tão boa, pelo menos poderem ter, ver alguma parte positiva da doença 

entre aspas e exactamente esse bem-estar é essencial; E19 – 80: aconteceu-me pôr 

com… uma doente estrangeira (…) porque, tava (estava) no quarto e não tinha 

ninguém com quem conversar porque só falava inglês e o filme foi por exemplo para 

ela… pronto, (…) passar um bocadinho mais o tempo, porque não tinha, pura e 

simplesmente, ninguém com quem falar… er, acho que basicamente é isso, é mesmo 

para as pessoas poderem passar o tempo mais (…) mais depressa…  

Para falar de intencionalidade Yegdisch (1999), refere que se apoiou em Husserl, e 

define-a como sinónimo de consciência ou seja, as experiências intencionais são actos 

da consciência e qualquer acto de consciência destina-se a um objecto ou entidade. 

Neste sentido, intencionalidade implica uma tomada de decisão consciente, com um 

objectivo e eficácia, para o atingir de um resultado sendo que, um enfoque na 

intencionalidade, permitirá conhecer os modos através dos quais a consciência 
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poderá influenciar o bem-estar (Schlitz, 1996). Para Watson (1999) a noção de 

consciência e intencionalidade recorda uma dimensão intuitiva, criativa e espiritual e 

de acordo com esta autora (2002), é um ideal a ser cultivado na vida pessoal e 

profissional dos enfermeiros pois a intenção da enfermagem é potenciar o campo do 

cuidar-healing, num dado momento. 

Resultante da análise dos discursos escritos e falados (“notas de evolução”, planos de 

cuidados e entrevistas) reconhece-se que existe intencionalidade na acção de 

enfermagem humorosa, face a um diagnóstico e consequente eleição de uma 

estratégia. A resposta humana, enquanto resultado, adveio do uso do humor pelos 

enfermeiros, seja espontâneo, planeado, intencional ou intuitivo, pelos doentes ou 

por outros profissionais (Quadro 24). 

Os enfermeiros devem conhecer o tipo de humor apreciado pelo doente e ter a 

consciência de que ele varia muito de pessoa para pessoa D1 – 17: aquelas 

brincadeiras com o futebol, as notícias do dia e até uma anedota D6 – 20: os filmes, 

… os filmes que me deixam mesmo bem são os do Mr. Bean. Só este conhecimento 

permitirá o planeamento e a pessoalização da acção humorosa (Wesorick, 1991; 

Wooten, 2002; Facent, 2006; Kruse & Prazak, 2006), tal como acontece em qualquer 

outra acção de enfermagem E1 – 27: podemos planear uma acção, mas aí será geral, 

por exemplo para um doente com dor: colocar em plano, usar técnicas humorísticas, 

haaa, pôr filmes ao doente, que será desenvolvida através de uma estratégia adequada 

a cada pessoa. 

 

 

 

 

 

 



 

 177 

Quadro 24 – Síntese de dados (resultantes de “notas de evolução”, plano de cuidados e 

entrevistas) relativos à Implementação do Humor como Acção de 

Enfermagem: Diagnóstico, Intenção, Estratégia e Resposta Humana 

DIAGNÓSTICO INTENÇÃO ESTRATÉGIA RESPOSTA HUMANA 

 

Apatia; Alteração do 

conforto manifestado 

por dor; Depressão 

Dor; Labilidade 

emocional; Revolta 

relacionada com 

alteração da situação 

de saúde; Risco de 

dor; Saudades de 

família; Tristeza. 

 

Acalmar; Adormecer; 

Aliviar tristeza; Aliviar a 

dor; Animar; Aumentar 

bem-estar; Aumentar 

confiança; Aumentar 

segurança; Conseguir 

sorrisos; Descontrair; 

Desdramatizar; Despertar; 

Despreocupar; Diminuir 

ansiedade; Distrair; 

Estabelecer comunicação; 

Favorecer alimentação; 

Gerir conflitos; Gerir 

situação vivida; Gerir 

tensão; Ocupar; Promover 

boa disposição; Promover 

conforto; Promover 

diálogo entre doentes; 

Promover humor; 

Promover conforto; 

Provocar o riso; Relaxar; 

Tranquilizar. 

Anedotas; 

Brincadeiras; 

Desenhos; 

Nariz 

vermelho; 

Filmes cómicos; 

Livros cómicos; 

Piadas; 

Piscadela de 

olhos; 

Smiles. 

 

Aceitação; Acolhimento; 

Alegria; Alívio da ansiedade; 

Alívio da dor; Alívio da tensão; 

Animação; Aumento do 

conforto; Boa disposição; Bom 

humor; Coesão; Confiança; 

Contentamento; Cumplicidade; 

Diminuição da adinamia; 

Diminuição da tristeza; 

Distracção; Diversão; Expressão 

de sentimentos; Facilitação da 

comunicação; Familiaridade; 

Felicidade; Gargalhadas; Gestão 

da situação vivida, de conflitos; 

de sentimentos e emoções e de 

cuidados e equipas; Lidar com o 

sofrimento, tratamento e 

situações difíceis; Memorização; 

Ocupação; Proximidade; 

Recuperação; Relação 

fortalecida; Relaxamento; Risos; 

Sentir-se bem; Sorrisos. 

 

Existem muitas estratégias – métodos que o enfermeiro tem à sua disposição – para 

implementar a acção humorosa (Robinson, 1991; Christie & Moore, 2004; Baquero, 

2005) desde músicas, filmes e livros humorísticos, sorriso, “piscadela de olho”, tom 

de voz, piadas, desenhos, relembrar histórias cómicas, contacto com pessoas 

engraçadas, nariz vermelho, smiles, trocadilhos, anedotas, metáforas, provérbios 

(Hyrkäs, 2005)  E14 - 30: o facto de lhe arranjar o cabelo e de proporcionar um 

conforto, sentá-la na cadeira para ver um filme, dava-me uma disposição incrível 

para esta senhora, que eu passado algum tempo pedia para utilizar os narizes e (…) e 

gostava de pôr a flor no cabelo; E7 – 45: lembro-me que me ofereceram um ramo de 

flores e o ramo tinha um pássaro grande e com um pau e eu ia por toda a enfermaria 

com o pássaro na cabeça D10 – 10: os filmes, é uma opção que temos para passar o 

tempo. 
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Os diagnósticos encontravam-se patentes nas “notas de evolução” e planos de 

cuidados e, alguns deles, são sobreponíveis aos identificados por Yura-Petro (1991); 

Bakerman (1997) e Johnson et al. (2002), sendo que as restantes dimensões se 

obtiveram de ambos os discursos: escrito e falado.  

A integração do humor, no agir profissional dos enfermeiros tem carácter 

emancipatório como já mencionado. Os registos da acção humorosa, embora 

demonstrem essa prática, foram o mais difícil de implementar, dado que estes se 

centram nas acções interdependentes pela imprescindibilidade do seu registo, em 

articulação com o SCD. Na realidade, os registos permitem assegurar a continuidade 

do cuidado (HellesØ, 2006), e avaliar as acções desenvolvidas com cada pessoa, em 

cada turno.  

Verificou-se que o início das “notas de evolução” é muitas vezes rotinizado, são 

registadas poucas das acções de enfermagem independentes, facto que os enfermeiros 

atribuem a falta de tempo, ou até esquecimento, bem como a elaboração dos planos 

de cuidados no computador favorece quase, pode dizer-se, uma standartização dos 

mesmos, despersonalizando-os. 

E1 – 103: [esqueço-me tal] como me esqueço de registar por exemplo no gráfico eu 

escrevo as notas se o doente referiu dor ou não referiu dor e esqueço-me de pôr no 

gráfico da dor E2 – 24: temos que seguir aquele sistema de classificação, porque se 

não seguirmos as auditorias dão erradas e depois as auditorias dão erradas e depois 

não sei quê, pronto. Actualmente os nossos registos andam à volta do Sistema de 

Classificação E11 – 186: há uma grande evolução até nos desenhos que se fazem para 

assinalar os registos…Estão cada vez mais elaborados (risos). Antes eram só um smile 

agora já aparecem desenhos de corpo inteiro, pintados…Mas isso é porque nós 

começámos a caricaturar as caricaturas dos nossos colegas, eles punham as caras e nos 

púnhamos lá os braços. E18 – 46: não é o facto de classificar os doentes ou de estar ali 

não (…) não (…) não acho que não iria interferir muito no (…) haa, penso que não 

sei. Somente haa, uma pessoa tenta fazer haa (…) haaa registos personalizados. Se 

calhar, tornam-se repetitivos muitas vezes mas eu acho que é por falta de tempo mas 
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não é o facto de classificar (hum) (…) não é cinco minutos da classificação dos 

doentes que vai fazer diferença…  

A implementação da acção humorosa, enquanto acção de enfermagem, admite a 

continuidade desta prática emancipatória o que parece significar uma consistente 

integração no agir profissional desta equipa E2 – 16: vou continuar a usar, agora 

consciente que é uma intervenção de enfermagem E12 – 103: é uma coisa que a 

gente vai continuar a fazer, o estudo vai terminar…provavelmente quando você vier 

aqui vai continuar a gente a rir nos corredores, a gente a rir nas enfermarias, 

comentários que eles fazem que a gente troca aqui no turno e o desejo que seja 

alargada a outros contextos clínicos E13 – 31: um serviço se calhar é bom para fazer 

essas coisas se calhar pode ser se calhar podia ser psiquiatria, não sei por ali fala 

muito com os doentes e vem o estado depressivo também podiam conseguir com o 

humor, conseguir fazer alguma coisa mais pelas pessoas que estão lá, não sei. 

Relembra-se que, o enfermeiro, deve ser sensível ao tempo e espaço onde o uso do 

humor não é uma boa opção. Bem planeado e com uma intencionalidade bem 

definida, a acção humorosa é um cuidado terapêutico tal como o é quando, adequado 

à pessoa, ocorre de modo espontâneo. 

Foi partindo de uma emancipação individual e grupal que se tornou possível a 

adopção de novos modos de cuidar. Através de acções de enfermagem inovadoras 

(acção de enfermagem humorosa) houve a transformação da prática, do contexto 

onde ela se desenvolve, dos actores e das relações entre eles ou seja, operou-se 

mudança. 

 

Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como transformação 

A transformação do estado de espírito dos enfermeiros e doentes, a sua boa 

disposição, são favorecedoras da relativização de situações difíceis e da prevenção de 

depressões, pelo bom ânimo que o humor fomenta (Baquero & Jáuregui, 2006) E 13 – 

7: a equipa ganhou uma melhor disposição E14 – 30: foi o início e depois já surgia 

espontaneamente, ela já pedia para ver os livros e aos poucos, até esta senhora ter 
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alta, notou-se uma mudança, deixei de a ver chorar, ela ria-se frequentemente e 

mostrava-se muito bem-disposta contudo, antes de iniciar qualquer acção, é 

necessário reflectir e analisar os aspectos que, em cada um, favorecem ou inibem a 

sua eficácia, bem como a tomada de consciência do papel desta, neste caso do humor, 

para a prática de enfermagem E17 – 6: enquanto que antes o fazíamos de uma forma 

menos consciente, agora fazemos de uma forma consciente. 

Deste modo e, neste processo de integração do humor no agir profissional dos 

enfermeiros, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal que cada percorre, 

estabelece a acção E11 – 213: medo do ridículo acho que há sempre mas acho que 

aprendi a lidar com ele e que nunca passei essa barreira porque nunca fiz nada com 

que não me sentisse à-vontade porque a partir desse momento acho que iria passar 

isso para o doente, e isso nunca fiz…e a transformação do comportamento 

individual, de enfermeiros e doentes, E1 – 7: se tivesse um doente com uma 

neoplasia em fase terminal nunca na vida me passaria contar uma anedota e se calhar 

agora conto! E2 – 4: um doente, que ele é por si só muito negativista e a situação dele 

e aquilo preocupa-o todo muito e às vezes agora com uma simples brincadeira com 

ele nota-se uma mudança de comportamento abismal. Ri connosco e da equipa de 

enfermagem E14 – 4: mudou a conversa, ah, conseguimos ter também os nossos 

momentos de humor, brincamos muito mais…  

A transformação na forma de ser e estar, na vulgarmente conhecida “passagens de 

turno”, é uma evidência nos discursos E9 – 29: naturalmente começou a acontecer 

porque…não, não, não sei se é uma competição, mas é assim como havia enfermeiros 

a dizerem as coisas engraçadíssimas que tinham acontecido com um doente que lhe 

era atribuído e o outro enfermeiro que tinha outro doente noutro sector também 

contava uma coisa engraçada, se houvesse algum enfermeiro que não tivesse alguma 

coisa engraça para contar, que tivesse acontecido com o doente, já sentia que tinha 

que ter alguma coisa engraçada. 

É patente o aumento do número de situações de humor na equipa E6 – 33: agora faz 

parte do dia-a-dia, tamos (estamos) sempre à espera duma fotografia mais a ponto, 

mais a jeito, que dê p‟rá (para) a gente fazer uma caricatura e espalhar pelo serviço 
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todo, o que se compreende dado este é uma poderosa ferramenta de comunicação, 

rompendo distância e barreiras convencionais, (Fry, 1997; McGhee, 1999; Larrauri, 

2006) permitindo o que, sem humor, não seria possível, “deixa, estou a brincar, não 

era isso que queria dizer” ou “não te aborreças, é só a brincar”, formalizando uma 

prática que conduziu a uma autorização implícita para brincar E2 – 10: sempre 

brincámos, mas às vezes as brincadeiras não eram bem aceites, nem podíamos 

praticar certas coisas na presença de certas pessoas e agora já não, já há um aceitar de 

todos.E3 – 6: agora é diferente agora se dizemos uma piada sentimo-nos autorizados a 

dizer uma piada, uma coisa engraçada e dizemos. 

Este aumento na produção do humor parece estar associado ao aumento do potencial 

criativo da equipa, ao pensamento criativo (Crapanzano, 1999) pois, na realidade, 

“todo o homem possui um certo instinto de criatividade, de aventura imaginativa, 

que, no fundo, traduz e se expressa pelo desejo de libertação de si mesmo” (Fonseca, 

2007, p. 20). Criatividade associa-se à noção de produto inovador, diferente, único ou 

inesperado (Fasnacht, 2003) e, numa sociedade em constante mudança necessitamos, 

cada vez mais, de ideias novas para nos adaptar a ela E6 – 33: trabalho puxou ainda 

mais pela nossa criatividade. De facto o humor parece estar ligado e estimular a 

criatividade (Sumners, 1990; Ditlow, 1993; José, 1999; Rosner, 2002; Spilzinger, 

2002; Fry, 2003b; Mora, 2008), ao abrir o espírito e eliminar barreiras, sendo que um 

espírito alegre, desperto e disposto para a novidade, pode fazer conexões em 

diferentes domínios tornando-se, assim, imensamente criativo. Para Balzer (1993), o 

humor é uma intervenção que, por si própria, introduz jogo e criatividade no local de 

trabalho. 

Para compreender o significado, de uma acção de enfermagem, é necessário 

conhecer o contexto e saber que esse contexto limita os significados possíveis de um 

comportamento (Benner, 1984). Sendo o humor contextual (Sumners, 1990; 

Robinson, 1991; Astedt-Kurki & Liukkonen, 1994; Savage, 1995), influencia o 

contexto onde ocorre e é também influenciado por ele. Um ambiente humoroso 

conduz a uma maior satisfação dos doentes D5 – 16: eu já estive ham… em vários 

sítios hospitalares, centros hospitalares e foi o único onde me apresentaram este 
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programa [humor] que para umas pessoas é de cinco ou seis estrelas, mas que para 

mim é de dez e enfermeiros E18 – 36: aquele que vem para o trabalho porque pelo 

menos uma pessoa quando acorda diz logo vou trabalhar mas vou trabalhar e sei que 

vai, vai ser bem porque vou estar lá bem, vou estar com gosto porque também sei que 

brinco. Gosta-se de trabalhar com gente alegre e num ambiente que valorize a 

criatividade e a imaginação pois, um ambiente relaxado e divertido, faz com que as 

pessoas se divirtam com o trabalho e desfrutem dele. 

As mudanças contextuais, associadas às características humorosas da equipa e à sua 

juventude, repercutiram-se na transformação das práticas e na forma de ser e estar 

dos diferentes grupos profissionais.  

Efectivamente existe uma unanimidade nos discursos acerca da boa-disposição da 

equipa E6 – 33: [a equipa] gosta de andar sempre assim neste tipo de brincadeiras que 

associam à idade, E4 – 27: acredito que aqui nestes, especialmente, neste serviço que 

é uma equipa muito jovem, mesmo muito jovem, que isto seja uma constante 

[brincadeiras com os doentes] contrariamente ao defendido por Sumners (1990). 

E17 – 121: relação ao…à interacção com a equipa médica e com as auxiliares e isso 

também foi…isso também foi importante. Porque eles também acabaram por, por se 

integrar no…no trabalho. Percebe-se, neste discurso, o envolvimento 

multiprofissional que se repete nos discursos, relativamente às auxiliares de acção 

médica mas, no que aos médicos concerne, existe alguma variabilidade discursiva 

com enfermeiros a considerarem que o trabalho não trouxe modificações na sua 

relação com estes profissionais. 

Esta variabilidade pode encontrar significado no facto do humor, centrando-se na 

ajuda à pessoa, distante daquilo que é objectivo e observável, vivido muitas vezes na 

subjectividade individual e emerso numa enorme subtileza, se poder tornar quase 

incompreensível para alguns profissionais. Como Hesbeen (2000) refere “a aura que 

rodeia o médico continua grande, sobretudo quando se trata de um especialista” 

(p.18) sendo que a “objectivação da existência humana abre à medicina o campo da 
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sua actividade mas… barra-lhe o acesso àquilo que é, afinal a sua razão de ser: aliviar 

o sofrimento… ajudar os seres humanos a viver o corpo que são…” (p. 19).  

Mas o reconhecimento do valor de um agir profissional humoroso começa a 

acontecer. Difunde-se ao bloco operatório causando, também aí, transformação E7 – 

6: chegou até ao ponto que colegas nossos de outros serviços e por exemplo o pessoal 

do bloco, que escrevem nas intervenções de enfermagem qualquer intervenção que 

fizeram ao doente, qualquer piada que o doente diz, e é aceite e partilhado por 

familiares E14 – 30: marcou-me. Achei especialmente interessante os próprios 

familiares referirem… Uma senhora, por exemplo, que veio perguntar, ah, queria 

saber informações do pai e eu perguntei “Como é que se chama o seu pai?” e ela a 

referir-se “Ah, é o senhor que está da enfermaria dos marcianos.” Também achei isso 

o máximo (risos). 

O humor, enquanto acção de enfermagem, teve um poder transformador da vivência 

de hospitalização. Os doentes fazem, nos seus discursos, alusão à recordação que 

permanecerá no tempo ou seja, pode dizer-se que o agir humoroso do enfermeiro 

torna possível uma relação que transcende o aqui e agora, o tempo e o espaço 

(Watson, 1988) D5 – 35: quando eu for para casa eu vou seguir e lembrar isto com 

muito gosto e até com os meus familiares todos porque, realmente eu fui, até à 

doença, sempre fui uma pessoa divertida. 

A humorização experienciada por doentes e enfermeiros, subordinada a condições, 

surge como emancipatória, transformadora e finalmente como virtude. As virtudes, 

aqui entendidas como benefícios, são várias e dirigem-se ao doente, enfermeiro e 

equipa.  

 

Humorização experienciada por doentes e enfermeiros como virtude 

O humor nas pessoas e, de acordo com o discurso dos participantes, facilita a 

familiaridade D1 – 9: levamos muito tempo na brincadeira. Isso põe a pessoa mais à 

vontade e a aceitação E1 – 11: [quando usamos humor] pessoas aceitam-nos melhor 

sendo que, sentir-se aceite, é uma necessidade humana universal que pode ser 
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induzida por algo tão compassivo como um sorriso (Baquero, 2005). A aceitação da 

especificidade do Outro, da sua pessoalidade, influi no acolhimento que se 

proporciona, sendo que “acolher é receber em sua casa e … beneficiar de um 

sorriso…” (Hesbeen, 2000, pp. 136-137). O humor ajuda e de acordo com Savage 

(1995) a que o doente se sinta como em sua casa. 

E14 - 2: um doente está fora do seu ambiente familiar, está muitas vezes… É um 

ambiente agressivo, ah, em todos os momentos e nós, como profissionais, às vezes 

entramos numa rotina e esquecemo-nos de por essa rotina, a sobrecarga de trabalho, 

há coisas que podemos fazer simples e que são tão essenciais, tão importantes para o 

doente e (…) quando vemos um sorriso, quando vemos uma sensação, notamos essa 

sensação de bem-estar 74: é o nosso cartão-de-visita agora [caricatura da equipa na 

entrada do serviço] E18 – 20: em questões de integração foi fantástico, se calhar, se 

tivesse ido para outro serviço e, de facto, porque há serviços que são mais, que não 

são tão (ri) alegres não é, e se calhar teria sido mais difícil…  

Constata-se que, o discurso dos participantes, está em consonância com o referido na 

literatura, desde à valorização do receber, como se da sua casa se tratasse, ao sorriso 

no acolhimento e à iniciação e facilitação deste, pelo humor e alegria. No serviço, e 

geralmente antes de qualquer contacto com o enfermeiro, o acolhimento inicia-se 

com o confronto com a caricatura da equipa, colocada na entrada deste, sendo que 

ela parece indicar, desde logo, e a quem ali entra, que o clima é de bom humor e 

descontracção.  

E1 – 3: sempre o usei em termos de comunicação. E14 – 56: um doente no primeiro 

dia de pós-operatório, o senhor a primeira coisa que me disse foi “Desculpe lá, eu não 

quero pertencer à enfermaria das Floribelas, eu quero ser um Cowboy ou um Pirata” 

(risos). Eu disse „pois a vontade seja feita, vamos já. Tem toda a razão, (risos) tem toda 

a razão o senhor vai já passar para a enfermaria dos Cowboy‟s‟. 

Cuidar com as pessoas exige grandes doses de energia, sobretudo se os profissionais 

desejam ser um modelo de bom humor, para as pessoas que sofrem e, por isso, ele é 

benéfico para todos os envolvidos, na medida em que é capaz de fornecer essa 
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energia e ajudar a controlar e superar sentimentos de incapacidade (Baquero & 

Jáuregui, 2006). 

Os enfermeiros cuidam, diariamente e com compaixão, pessoas em sofrimento e, por 

lidar constantemente com o sofrimento, estão sujeitos a elevados níveis de tensão e 

ansiedade que podem ser atenuados através do humor E12 – 59: [usando humor] as 

pessoas ficam muito mais relaxadas e muito menos ansiosas D3 – 8: anda sempre tudo 

num virote, assim bem-disposto, tudo a brincar uns com os outros e, tá (está) claro, 

que a pessoa fica assim mais leve, quer dizer uma pessoa não fica assim...quer dizer 

não fica assim tão pensativa, não fica tão nervosa…Efectivamente, na literatura, 

afirma-se que o humor reduz a ansiedade e a tensão, de doentes e de enfermeiros 

(Robinson, 1991; Richman, 1995; Sheldon, 1996; Wender, 1996; Wooten, 1996; 

McGhee, 1999; José, 2002; Bennett, 2003; Greenberg, 2003), funcionando como 

lenitivo para a inquietação e preocupação vivenciadas e, ainda, como gestor da 

pressão vivida diariamente pelos enfermeiros.  

Para os cuidadores, que enfrentam diariamente o sofrimento e a morte, o humor 

pode constituir uma forma de libertação dos sentimentos de frustração, perda e 

impotência embora isto seja dificilmente compreendido por doentes e famílias 

(Klein, 2000). Exactamente porque lidam com uma elevada pressão diária os 

enfermeiros usam, entre si, e com outros profissionais, o chamado “humor negro” 

(por associação ao negro do luto), que se encontra vinculado a temas sobre os quais 

não é socialmente aceite rir (e. g. morte, doença) E8 – 57: Casos terminais e isso haa 

(…) está bem que às vezes pode parecer humor negro mas ajudou-nos a libertar 

algum stresse, alguma tensão acumulada. 

A utilização deste tipo de humor possibilita defender-se de realidades que dão medo 

e com as quais existe dificuldade em lidar, permitindo transformar o intolerável da 

situação em tolerável (Robinson, 1991; José, 2002; Kruze & Prazak, 2006; Larrauri, 

2006). 

O humor, também pode combater com sucesso a tensão do ambiente perioperatório 

(Rosner, 2002) no entanto, Robinson (1991), afirma que se a tensão vivida no serviço 
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é muito grande o humor ocorre mais entre os profissionais, enquanto que se ela é 

menor ocorre mais na interacção enfermeiro-doente e, tal facto, pode relacionar-se 

com dificuldades já manifestas pelos participantes: dificuldade em conhecer a pessoa 

com quem cuida, sobretudo por “falta de tempo”. 

Então e dado que os doentes permanecem, por uma questão essencialmente 

económica, cada vez menos tempo internados, o desafio passa por formar, no 

contexto da formação contínua e da formação inicial, para que os enfermeiros façam 

o melhor, no tempo que dispõem, e através do uso do humor, sempre que contexto 

for adequado, no tempo certo, quando exista receptividade do Outro e com evidente 

respeito por este e pela situação que experiencia. 

O constante contacto do enfermeiro, com o sofrimento e com a morte da pessoa com 

quem cuida, bem como o confronto do doente, com o seu próprio sofrimento, podem 

ser ajudados pelo humor (Greenberg, 2003; Savage, 1995; Baquero, 2005) já que 

permitem à pessoa atingir um estado de auto-consciência, no qual se encontra face a 

face consigo própria, mas olhando o sofrimento desde uma perspectiva positiva que 

lhe permite crescer através dele E11 – 77: encaramos as coisas se calhar de outra 

perspectiva. Numa perspectiva mais leve, não menos séria mas mais leve, D10 – 17: 

esta boa-disposição, ajuda a passar isto, faz com que andemos sempre também bem-

dispostos e assim não pensamos tanto na nossa vida, na tristeza do que temos, do que 

nos aconteceu. 

Neste sentido também e para ambos, o humor ajuda a ultrapassar dificuldades D1 – 9: 

as pessoas têm que ser fortes e sensíveis ao humor dos doentes porque rir e brincar 

ajuda a ultrapassar isto e a lidar com constrangimentos da vida diária (Astedt-Kurki 

& Isola, 2001; José, 2002), E12 – 53: há doentes que vêm mentalizados que vão ser 

operados e sabem a sua situação, há outros que não sabem, e também tem a ver com 

o espírito com que vêm. Alguns vêm mais revoltados, outros, prontos. Com os mais 

revoltados é mais complicado, embora vão cedendo pouco a pouco. Nós temos um 

senhor, o Sr. __ que era terrível, e agora já ele brinca connosco, e já nos chama à 

atenção „então mas você hoje não tá (está) na brincadeira?‟. Vai mudando. 
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O humor auxilia na realização de técnicas e procedimentos (Astedt-Kurki & 

Liukonnen, 1994; José, 2002) D5 – 113: é muito diferente de ver um enfermeiro 

entrar ali, e dar uma palavra, e perguntar qualquer coisa, falar sem ser na doença se 

preciso for, do que entrar só para me dar uma picada num braço…Faz toda a 

diferença! A diferença é que nós ainda entrou a _____ para me dar uma injecção e 

estamos a falar do Mister Bean que eu vi na televisão, um filme e eu disse „olha 

estávamos a falar nisso e eu acabei por não sentir a picada‟ estávamos a rir de todas as 

piadas que o homem fez e ela disse „olhe já viu o que lhe puseram no braço, o que lhe 

puseram aqui?‟ e eu acabei por não sentir a picada, E5 – 52: enquanto estava a fazer 

os pensos, depois ele dava um Ai! qualquer coisa, depois metia ali uma 

brincadeirazinha e ele descontraia e dizia „não, agora já estou a levar isto (…) assim 

descontraído e não me está a doer tanto!‟. 

O humor ajuda na prevenção e resolução de conflitos (Robinson, 1991; Beck, 1997) e 

na gestão de sentimentos E8 – 145: vem-nos ajudar nesse sentido de (…) de não, não, 

não, não exacerbarmos as nossas angústias e, ainda, na gestão de cuidados e equipas 

(Griffiths, 1998) E10 – 6: ajudou a que elas entendessem a minha forma de estar 

também e ajudou a conduzir para aquilo que eu acho que deve ser [relação 

enfermeiro doente onde exista proximidade]. 

Os enfermeiros usam humor para gerir as situações de conflito, latente ou manifesto, 

que ocorrem na prática clínica e que os envolvem, bem como a outros profissionais 

ou doentes E15 – 14: tem sido muito benéfico, tanto para nós que tivemos ali uma 

fase um pouco mais conflituosa entre aspas, em que existiu alguns problemas no 

serviço e acho que isso também ajudou a ultrapassar isso mais facilmente. 

O humor, usado de forma apropriada à pessoa e à situação, ajuda o enfermeiro a 

libertar-se de sentimentos de frustração, angústia e medo e a lidar com os chamados 

“doentes difíceis” E3 – 6: doentes mesmo agressivos, só com um sorriso ou com 

qualquer coisa, como uma piscadela de olhos, já ficam mais contentes. Efectivamente 

o humor parece dar outra perspectiva dos problemas e, com uma atitude objectiva, 

fornecer um sentimento de auto-protecção e controlo do vivido (Savage, 1995; 

Wooten, 1996).  
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O humor é terapêutico para doentes e enfermeiros (José, 2002; Rosner, 2002). 

Facilita a evasão da realidade hospitalar e a criação de um clima social (Patenaude & 

Brabant, 2006) e, embora sendo um valioso recurso na interacção em enfermagem, 

ainda nela é pouco utilizado (Sumners, 1990; Asted-Kurki & Liukonnen, 1994; Beck, 

1997) de modo intencional e consciente. A afirmação destes últimos autores é 

congruente com o que parece verificar-se, no contexto português, e que também foi 

referido pelos enfermeiros participantes neste estudo. 

De acordo com o estudo de McCabe (2004), os doentes valorizam o humor por eles 

iniciado na interacção com o enfermeiro já que, este tipo de humor lhes permite 

distrair e abstrair-se da realidade hospitalar. Isto mesmo é exaltado pelos doentes 

participantes no estudo. Esta abstracção é, não no sentido da negação da realidade 

mas sim, no de possibilitar viver essa experiência, de um modo positivo e que nela 

encontre sentido. 

A distracção, através do humor, revelou-se eficaz, num estudo realizado por 

Gaberson (1991) com pessoas que experienciavam ansiedade pré-operatória. A 

ansiedade é um obstáculo a uma comunicação efectiva (Fry, 1997) e, na realidade, o 

humor permite descentrar da situação e desviar a atenção para um sentimento 

positivo, favorecendo assim a comunicação E16 – 12: por momentos conseguem 

abstrair-se do que estão a passar porque ninguém gosta de estar num hospital D3 – 

16: às vezes mesmo o que me distrai das dores, e é que são bem danadas às vezes, é 

mesmo os filmes, os filmes que põem aqui pra (para) eu ver. 

Em situações de extrema tensão o humor é uma forma que enfermeiro e doente têm 

para comunicar, e que capacita, este último, para lidar com a severidade da situação 

que vive. 

A comunicação é fundamental para a coordenação da interacção humana (Fry, 1997; 

Habermas, 2003a) e pode dizer-se que o humor é central na interacção em 

enfermagem (Fosbinder, 1994; Savage, 1995), tornando, muitas vezes, mensagens 

difíceis e eventualmente inaceitáveis em aceitáveis (Griffiths, 1998).  
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O humor tranquiliza, encoraja e promove alegria D9 – 42: as brincadeiras e as graças 

prá (para a) gente é importante, muito importante porque isso dá animação ao doente 

pá…dá uma maneira mesmo boa… aumenta a proximidade D4 - 8: aqueles que a 

gente mais gosta são aqueles que nos dão assim mais atenção que brincam com a 

gente... a gente assim sente-se tratada de igual para igual E12 - 109: não tive maneira 

de não me rir, não é, porque eu tava (estava) cansada, tinha feito tarde-noite ontem e 

hoje tive que ir explicar ao pessoal do bloco todo a alteração do plano, porque é que 

ia aquele senhor que tava (estava) em quarto três ia em primeiro, e tava (estava) um 

bocado cansada e elas não tavam (estavam) a perceber e eu já tava (estava) a gaguejar, 

já tava (estava) já não sabia como é que havia de explicar, e o doente não tem mais 

nada, deitar-se no transfer e disse „ah, você dê um desconto à enfermeira‟, em vez de 

dizer que eu tava (estava) cansada, „bebeu uns copos, tivemos ali os dois a beber uns 

copos juntos!‟. Claro que os meus colegas do bloco que não me conhecem de lado 

nenhum ficaram assim a olhar, mas depois lá se começaram a rir, não é? 

O humor favorece a confiança E11 – 8: por outra parte também sentiram mais 

confiança em relação ao meu trabalho, a cumplicidade na relação enfermeiro-doente 

fortalecendo-a (Johnson, 2002) E5 – 31: com os doentes também houve uma (aaa) 

maior cumplicidade e a descontracção E12 – 59: as pessoas ficam muito mais 

relaxadas D6 - 20: os filmes que me deixam mesmo bem são os do Mr. Bean, esses 

sim, bem, fico para aqui que nem me lembro de onde estou e já tenho chegado a ficar 

tão relaxada que durmo depois de ver um filme. 

O humor facilita a comunicação e a expressão de sentimentos, mesmo quando os 

assuntos são difíceis de abordar (Warner, 1984; Savage, 1995; Sheldon, 1996; 

Bennett, 2003) D3 – 16: sabe que a gente quando vem ser operada sempre tem aquele 

medo não é?, e assim como os enfermeiros tão (estão) assim bem-dispostos e nos 

põem à-vontade, assim eu consegui ficar mais à-vontade para perguntar como é que 

ia ser e até para me queixar. E9 – 5: a partir do momento em que ele fica com menos 

queixas, fica mais bem-disposto é capaz de nos dizer as coisas de outra forma, isso 

sem dúvida nenhuma. 
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O humor promove a recordação de aspectos relevantes pois facilita também a 

aprendizagem (Crapanzano, 1999) E12 – 71: todos os ensinos que a gente fez, 

[usando humor] que fizemos, que eles gostaram e captaram a informação completa, 

já não têm que tar (estar), a gente investir com eles, enquanto eles vão tocando a 

campainha, para a gente dizer e repetir os ensinos. Não sei, ficam muito mais calmos 

(…) e promove a ocupação E3 – 12: passavam os dias a olhar para nada com os 

programas de Televisão que ainda por cima são tristes, não é? Mesmo tristes, e então 

agora sempre é diferente, estão alegremente bem ocupados D11 – 19: no mesmo dia à 

tarde trouxeram, a enfermeira, pra (para) aqui um livro desta colecção que tá (está) 

aqui e tenho estado a lê-los, olhe que isto são mesmo engraçados! Aqui está outra 

coisa que nos ajuda bem a ficar bem e a passar o tempo de uma forma alegre. 

E15 – 82: para o funcionamento da equipa, trouxe a tal maior coesão; a partilha de 

momentos humorosos, ajuda a criar um sentimento de coesão entre todos os 

envolvidos (Parse, 1993; Richman, 1995; Beck, 1997) e faz perdurar no tempo os seus 

efeitos (Beck, 1997). Um grupo de sucesso tem que ser flexível, aprender a lidar com 

problemas e saber reduzir a tensão que resulta, essencialmente, de conflitos de ideias; 

o humor parece ser um poderoso recurso para atingir estas competências. 

Retirar a pessoa da sua dor física, pelo menos durante um minuto é uma experiência 

muito gratificante para doente e enfermeiro e possível através do humor (Bennett, 

2003; Wojciechowski, 2007). O humor assume relevância no alívio da dor quando 

promove o aumento das catecolaminas, com a consequente libertação de endorfinas 

(Cousins, 1983; Fry, 1992; Weisenberg, Tepper & Schwarzwald, 1995) e que, por 

isso, permite aliviar o sofrimento do corpo que o doente é, através do alívio da dor no 

corpo que o doente tem. D4 – 12: No dia a seguir à operação perguntaram-me se eu 

queria ver um filme, isto depois de eu me ter queixado com dores e não é que o raio 

do filme me pôs tão bem disposto, alegre mesmo que as dores me desapareceram? A 

senhora pode pensar que é exagero, mas olhe que não é. É que a pessoa fica tão bem, 

mas tão bem que as dores até fogem; E9 - 33: em termos da, da dor, haaa eles sentem, 

há um alívio da dor, a partir do momento em que estão mais relaxados e que 

brincam, e que riem, isso sem dúvida nenhuma.  
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O humor é um estímulo para a recuperação D7 – 42: se nós utilizarmos o humor a 

pessoa, haa, passa, passa estes dias que está cá no hospital de uma forma mais bem-

humorada, mais alegre o que permite também recuperar mais depressa e funciona 

como promotor de beatitude E13 – 39: tento fazer alguma piada ou sorrir. Não tenho 

de dizer nada, só sorrir ou faço qualquer parvoíce, não é? Pronto e fazer esses 

comentários, faz pronto a pessoa se sentir bem D11 – 7: gosto que eles façam o que 

muitas vezes fazem… chegam aqui e dizem uma graça, por exemplo hoje de manhã 

entrou aqui a _____e disse-me „bom dia ___ então isso é que foi dormir… isso é que 

é fazer preguiça, vá! vá! vá! Toca lá a acordar pró (para o) dia que de preguiça não se 

faz o mundo‟ e dizia isto sempre a rir. É claro que a pessoa acorda bem-disposta, 

sente-se bem e entra logo aí a brincar. 

…e um caminho para a felicidade D8 – 43: tudo se contagia aqui mas aquilo que eu 

acho que é o maior contágio é da felicidade. A felicidade está sempre em construção 

e é o objectivo da vida de todas as pessoas; é um sentimento de equilíbrio entre o que 

quisemos e que foi conseguido, entre as metas estabelecidas e os resultados, entre os 

sonhos da juventude e o que foi conquistado “pela alegria a pessoa sente-se feliz” 

(Rojas, 2005, p.195). Questiona-se então… porque não pelo humor? 

 

Em jeito de síntese afirma-se que o mundo com humor é um mundo diferente; torna 

as pessoas especiais e faz com que todos apreciem a sua presença, é bom para o corpo 

e para o espírito e, não fazendo desaparecer os problemas, torna-os mais fáceis de 

suportar.  

Como para qualquer outra acção terapêutica existem indicações, limites e contra-

indicações para o uso do humor, uso esse que, e de modo semelhante ao 

desenvolvimento de outras competências, deve ser aprendido, praticado e 

desenvolvido como uma acção de enfermagem. 

Assim, os enfermeiros podem, e devem, tal como a equipa que trabalhou neste 

estudo, integrar o humor no seu agir profissional, promovendo, assim, um cuidado 

compassivo às pessoas com quem cuidam e uma atmosfera alegre nos serviços. Os 
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recursos pessoais estão em cada um, as estratégias por todo o lado e o treino é 

possível e desejável. 

Que intenção norteou a acção humorosa do enfermeiro? Que estratégias adoptou o 

enfermeiro para implementar o humor enquanto acção de enfermagem? Que 

respostas humanas do doente resultaram da acção humorosa do enfermeiro? 

Estas foram as questões a que se deu resposta nas Fases II e III do estudo. Contudo 

considera-se de relevante interesse explanar aqui o modelo que responde à questão 

central desta investigação Será que o humor pode integrar o agir profissional dos 

enfermeiros, de um serviço de cirurgia, de Portugal? 

Agora pode afirmar-se que sim! O humor integra o agir profissional de enfermeiros 

de um Serviço de Cirurgia, de Portugal.  

 

Como diz Fry (2004) a mudança cria tensão mas pode trazer felicidade e, antes de 

passar à explicitação do modelo, não se quer deixar de dizer que a mudança operada, 

ao nível do saber, e da forma de ser e estar dos enfermeiros, lhes trouxe momentos de 

felicidade, bem como aos doentes e investigadora que, por si só, teriam valido o 

esforço da execução deste estudo. Pensa-se poder afirmar que o prazer na interacção 

entre todos os envolvidos, o humor, a satisfação e a alegria vivenciados, farão com 

que a sua realização transcenda o tempo e o espaço em que decorreu, ficando inscrito 

nas vidas de todos. E… não é esta uma das funções do humor? 

 

 

1.4. MODELO EXPLICATIVO DA INTEGRAÇÃO DO HUMOR NO AGIR  

         PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS 

 

Baseado em tudo o que atrás foi referido propõe-se um modelo explicativo, da 

integração do humor no agir profissional dos enfermeiros, que se caracteriza pela 

Humorização Experienciada por Doentes e Enfermeiros como Emancipação, 

Transformação e Virtude, interligadas com o Agir Humoroso do Enfermeiro, este 
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englobando um Diagnóstico que influencia a Intenção e a Estratégia utilizada e, estas 

últimas, conjuntamente, originando uma Resposta Humana. Existem, contudo, 

aspectos que condicionam o Agir Humoroso do Enfermeiro na sua globalidade ou a 

Estratégia a utilizar.  

Explicita-se que a Condição para o Agir Humoroso do Enfermeiro ou para a 

Estratégia a utilizar, inclui os aspectos determinantes para a ocorrência do humor ou 

seja, tudo os que os torna de si dependentes. A humorização experienciada por 

doentes e enfermeiros, como Emancipação, abrange os repertórios que se ligam com 

libertação, com sentir-se livre para, com independência e com o carácter inovador; 

como Transformação engloba os repertórios relacionados com a modificação e 

evolução surgidas e, como Virtude, inscreve os repertórios enquanto benefícios do 

humor. A virtude pode entender-se, aqui, como aquilo a que Aristóteles (1096/2004) 

chama, na obra Ética a Nicómaco, de disposição permanente do ânimo para o bem ou 

seja, é um padrão de comportamento e sentimento: uma propensão para agir de certa 

maneira e desejar e sentir determinadas coisas em situações determinadas.  

A ideia do humor, como virtude, tem as suas raízes em Aristóteles e, é assim 

considerado, por Comte-Sponville na obra O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. 

Num pequeno trecho, da obra Ética a Nicómaco, Aristóteles (1096/2004) reconhece a 

boa disposição como uma virtude moral considerando, ainda, que uma porção da 

vida é relaxamento, e que um aspecto deste é a conversa divertida. A conversa 

divertida surge, para Aristóteles, e na obra supra referida, como um modo de se 

misturar com o Outro, sendo que existem coisas que são certas dizer e existem 

formas certas de dizer as coisas, e essa forma pode ser através do humor. 

Dizer ou fazer algo, da forma certa, passa por uma intencionalidade e, para Watson 

(2002), as intencionalidades informam as escolhas e acções, e ajudam a ter 

sensibilidade e atenção para aquilo que é mais importante na vida de cada pessoa. 

Assim sendo, o uso do humor com intencionalidade de enfermagem, ou seja, com 

propósito e eficácia, em direcção a um resultado (Schiltz, 1996), e através da 

utilização de diferentes estratégias (aqui entendidas como os recursos que o 

enfermeiro tem à sua disposição para produzir humor), gera novas respostas 
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humanas, foco de atenção do enfermeiro, decorrentes das experiências humorosas 

vividas no processo de vida. É, então, com base no diagnóstico das respostas humanas 

que se concebe, viabiliza e produz todo o processo de cuidado com a pessoa. 

Este diagnóstico, que Lopes (2006) nomeia como  

…“Processo de Avaliação Diagnóstica” está diluído na acção que a enfermeira vai 

desenvolvendo junto do doente … [tem1] carácter terapêutico … por ser uma 

manifestação de interesse e preocupação pela pessoa e ao mesmo tempo, se traduzir 

numa concessão de espaço/tempo para a verbalização das preocupações dos 

doentes… (p.179) 

 

A finalidade deste diagnóstico é compreender como é vivida a doença, incluindo os 

seus aspectos biológicos, e qual a ajuda que a pessoa necessita para ultrapassar a 

situação que experiencia, considerando o que o doente sabe, o que o preocupa e quais 

as capacidades do doente e as estratégias por ele usadas, isto levado a cabo pela 

enfermeira, de um modo contínuo, sistemático e dinâmico (Lopes, 2006). 

Neste caso específico, tal como no estudo de Lopes (2006), este diagnóstico começa 

na preparação da entrevista de avaliação inicial e desenvolve-se ao longo de todo o 

processo de cuidar com a pessoa, numa espiral de avaliação e re-avaliação. É esta 

espiral que permitirá, ao enfermeiro, apreciar o diagnóstico e as respostas humanas, 

adequando as estratégias à acção que desenvolve. 

De seguida, exibe-se a Figura 6 onde se encontra representado o modelo explicativo 

da integração do humor no agir profissional dos enfermeiros. 
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 [tem] introdução da autora 
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Figura 6 – Modelo explicativo da integração do humor no agir profissional dos 

enfermeiros 

 

 



 

 196 

CONCLUSÕES, SUGESTÕES E DESAFIOS 

É certo que o humor desempenha um papel único e preponderante na vida humana, 

ocupando um lugar privilegiado nas interacções humanas no entanto, hoje, ainda não 

existe uma única definição, amplamente aceite, do conceito de humor, embora este 

seja, desde há vários séculos, alvo de estudo e discussão pelos teóricos. A teoria 

remete o significado do conceito, para os tipos de humor e para a relevância das suas 

funções e vantagens da sua utilização, especialmente, quando associado à arte de 

cuidar em enfermagem. 

O humor, como fenómeno complexo e subjectivo, constitui uma competência 

nitidamente individual, que permite a cada pessoa vivenciá-lo de forma única, 

usufruindo dos seus inúmeros benefícios. Assim, permite gerir sentimentos e 

ultrapassar medos, angústia e ansiedade, associados a situações desagradáveis que 

poderão comprometer o bem-estar. 

O humor actua, na interacção em enfermagem, minimizando a ansiedade e angústia 

induzidas pelo internamento e o stresse vivenciado diariamente pelo enfermeiro. No 

entanto, para que estes benefícios se concretizem, é essencial que a cultura e classe 

social a que a pessoa pertence sejam tidas em conta, bem como a sua situação pois, ao 

contrário, o humor pode ser considerado como humilhante e ofensivo (Robinson, 

1991; José, 2002). 

Efectivamente, a relação interpessoal estabelecida entre o enfermeiro e a pessoa com 

quem cuida, beneficia da utilização do humor já que este favorece uma relação de 

cumplicidade e harmonia, partilhando reflexões e preocupações (Sullivan & Deane, 

1988; Robinson, 1991) e reduzindo o desconforto de ambos aquando de 

procedimentos mais invasivos ou que impliquem exposição corporal (José, 2002; 

Wooten, 2002).  

Tendo em conta a pessoa internada num serviço de cirurgia, o humor ganhou 

expressão na forma de comunicação verbal e não verbal, facilitando a abordagem à 

mesma. Além disso, promoveu a receptividade da pessoa às informações que lhe 

eram dadas e que é congruente com o referido por Herth, 1984; José, 2002 e Wooten, 

2002. 
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Relativamente à utilização do humor nos cuidados de enfermagem este funciona 

como um “lubrificante” para lidar com situações delicadas e promove uma harmonia 

contínua nas relações sociais, permitindo o contacto mais próximo com a pessoa 

cuidada e a transmissão de mensagens de uma forma mais divertida e harmoniosa. 

Contudo, para que o humor seja terapêutico, depende de algumas condições entre as 

quais, capacidade de encontrar humor em si próprio, conhecimento do Outro, 

personalidade, características profissionais, concepção sobre a profissão, concepção 

de humor, disponibilidade, empatia, formação, olhar sobre a vida e sobre o cuidado 

de enfermagem, adequação à pessoa e à situação que vive e respeito. Ele é, ainda, e 

no contexto deste estudo, influenciado por condições como o tempo de profissão, a 

idade e as estratégias a utilizar. 

O humor “… é património das pessoas adultas, robustas, reconciliadas com a vida e 

consigo próprias” (Irigoyen, 2002, p. 89) e desempenha um importante papel nos 

cuidados de saúde, ajudando o enfermeiro e a pessoa cuidada a lidar e enfrentar 

situações difíceis. Neste estudo ele minimizou sentimentos negativos, promoveu a 

comunicação, contribuindo para o estabelecimento da relação enfermeiro-pessoa 

cuidada e funcionou como estratégia para lidar com a tensão e a ansiedade. Estes 

dados estão em harmonia com os de Robinson (1991); Astedt-Kurki e Liukkonen 

(1994); Bakerman (1997); José (2002; 2006), entre outros. 

O humor é percebido, por esta equipa de enfermagem, como uma capacidade 

exclusivamente humana, uma característica da personalidade e uma habilidade para 

rir de si, com o outro e para o outro utilizando diversas estratégias, tais como 

anedotas, visionamento de filmes cómicos, leitura de livros humorísticos, 

brincadeiras, entre outros. Atribuem-lhe um papel terapêutico por, de entre outros 

inúmeros benefícios, já anteriormente referidos, ser libertador de tensões, promotor 

de comunicação, diversão e alegria e impulsionador do alívio da dor, do medo e do 

sofrimento, tendo-o usado para esse efeito. 

O ambiente descontraído que se vive no serviço e que existe na equipa, contagia-se 

muitas vezes para os doentes e para a relação de cuidados, especialmente na 

confiança que aqueles sentem com os enfermeiros, o que torna a relação enfermeiro-

doente mais informal e facilitadora da expressão de sentimentos, alivia a ansiedade, 

distrai e ajuda a gerir a situação vivida no momento.  
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Durante a fase de observação constatou-se que, com pessoas com alto grau de 

dependência ou grandes idosos, os enfermeiros têm dificuldade em usar o humor 

enquanto acção de enfermagem, fazendo-o, mais facilmente, com pessoas jovens ou 

com pessoas que, não o sendo, iniciam o humor ou manifestam desejo de uma acção 

humorosa. Apesar deste facto, encontra-se na literatura (e.g. Richman, 1995) que as 

pessoas idosas, como bons contadores de histórias que são, têm uma boa resposta ao 

humor, participando activamente no processo terapêutico. Refere ainda este autor 

(1995), que é através do humor que os idosos comunicam o seu conhecimento, 

compreensão e sabedoria, acumulados ao longo dos anos, mas raramente conhecidos 

e reconhecidos pela sociedade. 

Ainda na fase de observação, e quando questionados acerca do humor presente na 

interacção, os enfermeiros responderam, de uma forma unânime, que tinha surgido 

espontaneamente, sendo que alguns deles referiram que o humor tinha acontecido 

porque tinha sido o doente a iniciá-lo. Estes dados são congruentes com o estudo de 

José (2002). 

Na realidade, a boa disposição, na abordagem aos doentes, parece abrir caminho a 

uma interacção favorecedora de um clima positivo, “não necessito entrar num quarto 

e começar a dizer piadas, mas não há nenhum mal em sorrir” (Wojciechowski, 2007 

p. 23). O doente sorri e parece sentir-se mais à-vontade; há um “deixar-se ir” nesse 

humor, iniciando-o também muitas vezes. Esta relação de parceria, cumplicidade, 

nivela a relação, encoraja, tornando possível que ambos, enfermeira e doente, se 

conheçam e vivam um momento único.  

Brincar na interacção enfermeiro-doente favoreceu proximidade e, a relação de 

confiança que se estabeleceu na díade, possibilitou usar humor mas esse humor 

também proporcionou uma maior proximidade na relação. O humor permitiu, ainda, 

que o enfermeiro efectivasse uma acção sem que o doente praticamente se 

apercebesse, ou seja, este distraiu-se e descentrou-se daquilo que o enfermeiro se 

encontrava a realizar (e.g. realização de pensos dolorosos: queimaduras). 

A promoção do bem-estar é uma das intenções major da prática de enfermagem, pelo 

que, a utilização do humor, constitui uma mais-valia em todo este processo, 
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revelando-se uma forma privilegiada para o alcançar, o que veio reforçar o 

conhecimento anterior. 

O humor é uma acção, no âmbito do cuidar em enfermagem, cujo valor é 

incomensurável para doentes e enfermeiros, como se apura no estudo que originou 

esta tese e que permitiu implementar o humor como uma competência dos 

enfermeiros, ou seja, baseada num diagnóstico de enfermagem, com uma 

intencionalidade, através de uma estratégia e com uma resposta humana associada, e 

que encontra eco nos estudos de Astedt-Kurki e Liukkonen (1994); Backerman 

(1997); McCloskey e Bulechek (2000); Johnson et al. (2002) e Wooten (2002). 

A integração do humor, no agir profissional dos enfermeiros, é um avanço no 

estabelecimento da interacção enfermeiro-doente, ao promover declínio de uma 

imagem séria, rígida e formal, adoptada por muitos enfermeiros. 

De facto e, sobretudo, em internamentos muito prolongados (que chegaram aos três 

meses), foi evidente, uma relação de intimidade e cumplicidade, que permitiu 

brincadeiras “mais ousadas”, um humor brejeiro, por vezes subtil, e que só o 

conhecimento do Outro parece facilitar ou permitir. Nestas situações, houve uma 

relação de simetria entre enfermeiro e doente, em que um cuida com o outro que 

precisa ser cuidado, onde a partilha de experiências humorosas produziu efeitos que 

se mantiveram para além do momento em que ocorreram e que foram gratificantes 

para ambos. 

O humor foi vantajoso principalmente na promoção da relação interpessoal, alívio de 

tensões e ansiedade. O humor foi empregue para distrair, animar, encorajar a 

comunicação e incentivar à expressão de sentimentos o que é congruente com 

literatura existente (Cousins, 1979; Moody, 1996; McGhee, 1999; Riley, 2000; José, 

2002; Baquero, 2005, 2006; Hyrkäs, 2005; Larrauri, 2006). 

Na realidade o humor pode ser planeado ou inesperado e espontâneo, sendo que, 

incorporar humor nos planos de cuidados, pode fazer parte de uma abordagem 

humanista da pessoa. Os enfermeiros usaram o humor espontaneamente mas 

também o planearam e, quando não o planearam, ele surgiu, do mesmo modo, ligado 

a uma intencionalidade de enfermagem, o que se encontra em harmonia com o 

referido por Crapanzano (1999). 
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O humor é contagiante e, por isso, o profissional de saúde que necessita desenvolver 

uma resposta mais humorosa à vida, pode beneficiar da associação com outras 

pessoas, cujos hábitos de raciocínio revelem um sentido de humor bem desenvolvido.  

Dada a natureza pessoal do humor é imprescindível conhecer a pessoa a quem ele se 

dirige, a sua receptividade ao uso do humor, detectando as suas preferências, 

necessidades e limites, quer através de uma recolha de dados específica para esse 

tema, quer através das pistas que faculta, quer da própria interacção com o 

enfermeiro. Aplicar o humor, deve ser acordo com o que foi detectado (por exemplo: 

quando enfermeiro e doente trocaram piadas, anedotas, trocadilhos, entre outros) 

para, depois, avaliar os resultados obtidos (esperando-se a concretização dos 

benefícios). 

No que aos benefícios fisiológicos concerne apenas se pode dizer que, nos cinco 

testes analíticos realizados durante este estudo, antes e após a visualização de um 

filme cómico, os resultados das IgA, IgG, IgM sofreram um aumento, após a 

visualização do filme, em quatro dos casos. No quinto caso não foi possível qualquer 

análise, dado que, a segunda colheita de sangue foi feita quatro dias após a colheita 

inicial e em situação de pós-operatório com graves complicações. Apesar da 

exiguidade de recolhas não se pode deixar de referir, e apenas como curiosidade, que 

este incremento dos valores das imunoglobulinas está em consonância com os 

estudos de Berk et al. (2001), Berk (2002) e de Bennett et al. (2003). 

O valor do uso do humor, no cuidado de enfermagem, ficou patente nos discursos 

dos doentes mas, também, dos enfermeiros. De facto, e como já referido por José 

(2002), o enfermeiro também beneficia da implementação do humor como acção de 

enfermagem, pois perante “a necessidade de reduzir a tensão, a seriedade, os 

sentimentos de dor, desespero e falta de esperança” (p. 45), o humor ganha especial 

relevância.  

Efectivamente, o sentido de humor não parece estar directamente relacionado com a 

condição saudável de cada indivíduo mas, as pessoas recorrem, frequentemente, a ele 

como estratégia para lidar com as situações difíceis que vivem (Boyle & Joss-Reid, 

2004). 
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Através do uso do humor o enfermeiro tem a possibilidade de ajudar, a pessoa e sua 

família, a encarar e ultrapassar os desafios reais e potenciais à sua saúde, facilitando a 

aceitação das eventualidades da vida (Robinson, 1991). Na relação entre profissionais 

de saúde, o humor apresentou, também, um papel preponderante, visto facilitar a 

comunicação, a coesão e a solidariedade entre estes, com benefício para a pessoa 

doente, já que promoveu a continuidade e a qualidade dos cuidados. 

O enfermeiro, ao ter em conta a pessoa, no seu todo, e aplicando os conhecimentos 

de que dispõe, irá efectivamente cuidar com ela, de forma a contribuir para o 

reequilíbrio entre corpo, mente e espírito, e pode implementar o humor enquanto 

acção de enfermagem de muitos modos. Deve decidir o que é melhor para a pessoa, 

naquela situação concreta, com base da avaliação do doente e do seu (enfermeiro) 

estilo pessoal. O enfermeiro pode partilhar piadas, caricaturas e anedotas engraçadas, 

às quais os doentes sejam receptivos. Uma selecção de cassetes áudio e vídeo e livros 

de comédia pode ser tornada disponível para escolha e uso dos doentes, e que foi o 

que aconteceu no caso concreto deste estudo. A este propósito, Facente (2006), refere 

que vídeos de humor são um modo maravilhoso de assegurar humor durante 60 a 90 

minutos, já que o doente pode escolher o filme que deseja. Refere ainda a autora 

(2006), que chama aos vídeos a prescrição de enfermagem para a terapia do humor. 

Também podem ser trazidos palhaços terapêuticos para visitar os doentes. Bonecos e 

truques mágicos podem aumentar a comicidade. Este facto promove uma interacção 

pessoal que leva os doentes a falar, com agrado, acerca do passado e das situações que 

vivem. 

Outra estratégia para promover o humor e a actividade lúdica é coordenar jogos não 

competitivos entre doentes como um método de divertimento e para criar um 

sentido de proximidade entre os participantes. Os elementos que estão incorporados 

nos jogos não competitivos incluem humor, cooperação, acção positiva, sentido de 

participação, imaginação, e espontaneidade, igualdade, individualidade, sentido de 

desafio, orientação de pessoas e alegria.  

Uma outra possibilidade é a criação de uma sala para o humor, com uma área 

especialmente concebida, um ambiente alegre e uma variedade de materiais para o 

humor. Um carro (comedy carts) entre nós designado “Risomóvel”, pode, e de acordo 
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com Wooten (2002), substituir a sala do humor. Wooten (2002) refere, ainda, que 

“… the comedy carts…” (p.95) (risomóvel) mais conhecidas são as de Leslie Gibson e 

as de Terry Bennet. Este carro, sugestivamente decorado, vai de porta em porta, 

através das enfermarias. Está apetrechado com uma variedade de jogos, desenhos, 

brinquedos para todas as idades, livros e gravadores áudio e vídeo. Esta técnica foi, 

no caso deste estudo, especialmente útil devido à sua capacidade de movimento e de 

armazenamento de uma variedade de materiais humorísticos. Assim, sempre que o 

enfermeiro concluiu que o doente beneficiava, de uma acção de enfermagem 

humorosa, teve à sua disposição, no carro, o material apropriado. Para uma utilização 

a mais longo prazo, um conjunto de “primeiros socorros de humor” individualizado, 

pode ser criado para o doente. 

Fazer revisão da literatura, frequentar seminário(s) sobre o humor e exercitar as 

aptidões para o humor, são factores recomendados para aumentar o nível de 

conforto, do enfermeiro, em relação ao uso desta acção. A chave para tais estratégias 

é a utilização eficaz da função adaptativa do humor.  

A apreciação do humor pode ser aprendida; é um conhecimento intuitivo que pode 

ser “alimentado” e melhorado, como o foi no caso dos enfermeiros, participantes no 

estudo. É possível aumentar a capacidade de perceber o cómico e a opção é alcançar a 

perspectiva humorosa da experiência pessoal. A tendência para a resolução de 

problemas, e a preocupação com a intromissão nas actividades que cultivam o 

humor, podem ser prevenidas considerando a evolução do humor, tão igualmente 

essencial ao bem-estar como outras actividades o são. 

Considera-se importante que a boa disposição e o humor sejam estimulados na 

prática e no ensino de enfermagem, utilizando todos os momentos da interacção 

pessoal e também os momentos privilegiados de reuniões e “passagem de turno”, na 

prática de cuidados, onde se podem contar anedotas e gracejar com situações 

vivenciadas diariamente. Deste modo, propõe-se que a enfermagem integre o humor 

no seu agir profissional, em todos dos seus domínios, não esquecendo que isso 

encerra a decisão consciente e o poder de gerar humor e de criar um ambiente que 

estimule a sua utilização. 
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Poder é a capacidade para agir, é aceder, é conseguir o resultado desejado 

(Crapanzano, 1999); é a emancipação. O humor parece ser a única resposta humana 

que tem o poder de, na vida profissional do enfermeiro, fazer com que este consiga 

responder às suas necessidades, às da equipa e às da pessoa com quem cuida que, de 

acordo com Bevis e Watson (2005), assenta no consentimento e respeito mútuo. 

De acordo com Watson e Foster (2003) e com o seu modelo denominado The 

Attending Nurse Care Model ®, os enfermeiros estão a traçar caminhos onde, o uso 

de novas modalidades de cuidar, complementam as prescrições médicas de 

analgésicos, erguem os valores da profissão, das relações que se estabelecem no seu 

seio, das terapêuticas mas também da responsabilidade e elevam e aprofundam a 

ciência do cuidar e o profissionalismo.  

Pensa-se poder afirmar que o humor é uma dessas modalidades, aliás como a isso faz 

alusão Watson (1999), na obra Postmodern Nursing and Beyond. 

Não se pode afirmar, ao longo da investigação realizada, que a terapia humorística 

mais eficaz para a pessoa com quem o enfermeiro cuida, seja o visionamento de 

filmes, contar de piadas, anedotas, ou outra semelhante, mas sim que, 

verdadeiramente bom para a pessoa, é a ajuda para que ela adopte uma atitude 

humorosa perante a vida. Pode afirmar-se, sim, que no contexto deste estudo, surgiu 

uma resposta humana ao humor iniciado por qualquer um dos intervenientes no 

processo de cuidar mas, também, que existiu humor como resposta humana a uma 

situação vivida, da qual é exemplo paradigmático o humor negro. 

Há humor positivo e humor negativo, mas a forma positiva de humor pode, entende-

se, melhorar a prática e o processo ensino-aprendizagem, em enfermagem. Da 

experiência como enfermeira e como docente, crê-se que o humor é indispensável no 

cuidado de enfermagem com as pessoas. Acredita-se, que estudantes que 

desenvolvam uma capacidade humorosa de cuidar são imensamente criativos e 

abertos à globalidade do Outro com quem cuidam e com quem cruzam as suas vidas.  

Por estes factos, impõe-se o repto de levar, ainda mais diante, o aprofundamento 

desta temática e desafiam-se gestores e administradores de hospitais e centros de 

saúde, reitores, presidentes de conselhos directivos, docentes, enfermeiros e ordens 

profissionais a reconhecer que o humor tem poder emancipatório e transformador, 
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que tem imensas virtudes, seja qual for a situação de vida da pessoa, e que, por isso, 

devem valorizá-lo e impelir a que seja integrado no desempenho e na formação, 

contribuindo, assim, para pessoas e organizações produtivas e saudáveis. A todos os 

que desempenham funções na área de enfermagem, seja qual for o contexto, se incita 

para que reconheçam o humor como uma competência dos enfermeiros, 

competência essa que tem associado a si um diagnóstico de enfermagem, uma acção, 

uma estratégia e uma resposta humana, que se explicitaram no Modelo Explicativo 

da Integração do Humor no Agir profissional dos Enfermeiros, e que antecede este 

capítulo. 

Se a educação e a prática em enfermagem quiserem ir lado-a-lado, no 

desenvolvimento do conhecimento, o humor não pode ser ignorado. O humor não é 

uma panaceia e o seu uso na vida diária não substitui o conhecimento científico e os 

dados objectivos acerca da saúde e da doença contudo, combinado com outras 

competências profissionais e compaixão, oferece a cuidadores e pessoas cuidadas uma 

dimensão humanizante da vida, demasiado valiosa para ser ignorada. 

Assim, deixa-se uma sugestão para a boa prática do humor, enquanto acção de 

enfermagem, o Modelo SORRISO que, tendo sido construído com base no modelo 

SMILES (Borod, 2006), se encontra em harmonia com a figura adoptada, nesta tese, 

para a explicitação do modelo explicativo da integração do humor no agir 

profissional dos enfermeiros. 

…vigilância dos parâmetros vitais após uma intervenção cirúrgica. Essa avaliação 

é importante – e considerada como tal pelo cirurgião – mas é apenas secundária 

relativamente ao acto cirúrgico, que é o único valorizado. Além disso, aos olhos do 

paciente, mesmo que, de um modo geral, tenha consciência da importância que 

isso representa para ele, ele espera antes de mais ser confortavelmente instalado, 

espera umas palavras de conforto, um sorriso… (Hesbeen, 2000, pp.48-49). 

SSRRIR 

CONECTAR OO OLHAR 

USARR INTUIÇÃO E IMAGINAÇÃO 

PARARR 

 OUVIIR 
  USAR SSENSIBILIDADE 

 CONSIDERAR  EFEITO DA ACÇÃO 
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       Anexo I 

Escala Multidimensional    

      do Sentido de Humor  

 

 



 

 

 



 

 

 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DO SENTIDO DE HUMOR 

 
Esta escala contém 24 questões. Em cada uma delas deve assinalar o número que corresponda melhor 

àquilo que se adequa a si próprio. Considere para isso que a sua opinião pode variar entre 1 (discordo 

totalmente) e 5 (concordo totalmente). Por favor responda a TODAS as questões, NÃO deixe nenhuma 

por responder… 

 

1 – Eu sou visto pelos meus amigos como uma pessoa com sentido de 

humor 

                             

2 -  Eu consigo dizer as coisas de um modo que faz as  pessoas rir 

  

3 -  Os meus ditos inteligentes divertem os outros   

   

4 -  As pessoas olham para mim, para que diga coisas engraçadas 

    

5 -  Eu uso o humor para entreter os meus amigos    

 

6 -  Estou confiante de que consigo fazer outras  pessoas rir  

 

7 -  Outras pessoas dizem-me que eu digo coisas engraçadas  

        

8 -  Às vezes vêm-me à cabeça piadas ou histórias engraçadas 

  

9 -  Eu consigo surpreender e pôr as pessoas a rir à  gargalhada 

  

10 -  Eu consigo aliviar uma situação de tensão  dizendo algo engraçado 

 

11 - Eu até consigo ter algum controlo sobre um grupo, quando uso 

humor 

 

12 - O humor ajuda-me a lidar com as coisas 

 

13 - Piadas inteligentes ou uso de humor ajudam-me a gerir situações 

difíceis  

 

14 - Lidar com as coisas com humor é uma elegante forma de adaptação 

 

15 - Tentar gerir situações através do uso do humor é realmente estúpido 

 

16 - O humor é uma péssima forma de lidar com as coisas 

 

17 - Usar o humor ajuda-me a sentir mais à vontade 

 

18 - Eu consigo usar piadas inteligentes para me ajudar a adaptar a muitas 

situações 

 

19 - Eu aprecio as pessoas que geram humor 

 

20 - Eu gosto de uma boa piada 

 

21 - Chamar a alguém “comediante” é um verdadeiro insulto 

 

22 - Eu não gosto de cómicos 

 

23 - Pessoas que dizem piadas são maçadoras 

 

24 - Fico desconfortável quando alguém está a dizer piadas 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Obrigada pela sua colaboração!!! 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Anexo II 

       Recolha de dados feita aos doentes 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Caro (a)  Senhor (a) 
 
Chamo-me Helena José e encontro-me a fazer o Doutoramento em 
Enfermagem na Universidade de Lisboa, onde estou a estudar a 
temática do humor na relação enfermeiro/doente. 
 
Uma das etapas deste estudo corresponde à aplicação de um 
questionário, para cujo preenchimento gostaria da sua 
participação. 
 
Peço-lhe, assim, que colabore no preenchimento do referido 
documento, de acordo com as instruções nele mencionadas. 
 
Asseguro-lhe que o questionário é anónimo, e que os dados nele contidos apenas serão 
utilizados no âmbito do conhecimento e compreensão do fenómeno do Humor nos Cuidados 
de Saúde/Enfermagem. 
 
Fico-lhe, desde já, muito grata. Obrigada!!!! 
Helena José  
 

 

Comece por preencher estes dados: 

 

Idade _____ anos    Sexo   F__  M__      

 

Nacionalidade Portuguesa  Sim ___ Não ___       Profissão _________________ 

 

Caracterize o seu nível de escolaridade: 

9º ano ou equivalente __ 

Ensino secundário (12º) ___ 

Ensino Superior ___ 

Outra. Especifique: ________________________________________________ 

 

 

Assinale com X o que para si for verdadeiro 

 

Considera que é uma pessoa alegre e divertida ____   

Considera que tem sentido de humor ____ 

Costuma rir-se de si próprio ____ 

A sua família era divertida ____    

Gosta de brincar ___ gosta de rir _____ gosta que o (a) façam rir ______  

Gosta de estar com pessoas com sentido de humor _____ 

Gosta de contar anedotas _____  Gosta que lhe contem anedotas_____ 

Gosta de ver filmes cómicos ____ (Dê um exemplo:_____________________) 

Gosta de ler livros cómicos _____ (Dê um exemplo:_____________________) 

Gosta que lhe contem histórias engraçadas _____ 

Refira algo mais que o faça rir e/ou sentir-se bem ____________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Anexo III 

       Contrato elaborado entre a investigadora e os  

       enfermeiros 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANDO SENTIDO AO HUMOR: 

 PROMOVENDO O BEM-ESTAR  
(Doutoramento em Enfermagem: Universidade de Lisboa) 

Estudo de investigação 
Proposta de contrato com as(os) enfermeiras(os) 

 
Proponho que, durante dezoito meses, a contar desde o dia 25 de Setembro de 2005 se 
estabeleçam, entre a equipa de enfermagem deste serviço e eu própria, os seguintes 
compromissos:  
 

EQUIPA DE ENFERMAGEM HELENA JOSÉ 

1 – Participar numa reunião bimensal, com os 
seguintes objectivos: 
   a) avaliar as suas necessidades face ao 
projecto; 
   b) reflectir sobre a sua prática face à 
utilização do humor como intervenção, bem 
como sobre leituras que tenham feito; 
   c) planear acções com vista à utilização do 
humor enquanto intervenção de enfermagem; 
   d) desenvolver competências para avaliação 
e registo do humor, enquanto intervenção de 
enfermagem. 
 
 
 
 
 
2 – Efectuar algumas leituras, sobretudo sobre a 
temática em estudo ”humor/saúde/cuidados de 
enfermagem”. 
3 - Utilizar o humor enquanto intervenção de 
enfermagem e efectuar o respectivo registo. 
 
 
4 – Recolha de sangue aos utentes, para 
doseamento de IgA; IgG e IgM. 

1- Orientar e lavrar as actas das reuniões 
bimensais, com os seguintes objectivos: 
   a) facilitar o diagnóstico de necessidades; 
   b) Informar sobre o(s) conceito(s) de humor; 
sobre o seu papel na saúde das pessoas e 
nos cuidados de enfermagem, bem como 
sobre outras temáticas que se venham a 
revelar necessárias para o desenvolvimento 
do estudo; 
   c) apoiar na reflexão sobre a prática e no 
planeamento de acções com vista à utilização 
do humor enquanto intervenção de 
enfermagem; 
   d) ajudar no desenvolvimento de 
competências para avaliação e registo do 
humor, enquanto intervenção de enfermagem. 
 
2 – Seleccionar textos, prepará-los e fornecer à 
equipa. 
 
3 – Apoiar individualmente as(os) enfermeiras(os) 
e/ou em grupo,  para a utilização do humor 
enquanto intervenção de enfermagem. 
 
4 – Facilitar a reflexão sobre a prática  

Com este estudo, que desenvolveremos em conjunto, espera-se: 
1- contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem, através da 

implementação do humor enquanto intervenção de enfermagem; 
2- que os doentes se sintam valorizados como pessoas e experienciem um aumento do 

seu bem-estar; 
3- que as(os) enfermeiras(os) utilizem, como intervenção de enfermagem, uma estratégia 

que têm ao seu dispor; 
4- que as(os) enfermeiras(os) aumentem a sua capacidade de reflectir e compreender a 

prática e a sintam; 
5- que as(os) enfermeiras(os) se sintam mais úteis, mais felizes, emancipadas e 

capacitadas para usar o humor com os outros e consigo si próprias (os). 

 

 

 

 

 

 
Pela equipa de enfermagem 

A Enfermeira chefe 
 

 
________________ 

 

 
Adaptado de BASTO, Marta Lima (1998). Da intenção de mudar à mudança. Lisboa: Reis dos Livros. pp. 173 e 174 
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DANDO SENTIDO AO HUMOR: 
 PROMOVENDO O BEM-ESTAR  

 
(Doutoramento em Enfermagem: Universidade de Lisboa) 

Estudo de investigação 
 

Consentimento Informado 
 
 

O (a) Sr. (ª) foi agora internado (a) neste serviço e a sua colaboração neste estudo é 
preciosa. 

Peço-lhe que leia toda a informação presente neste documento e que coloque todas 
as questões que entender, antes de o assinar. 

A Finalidade deste trabalho é contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de 
enfermagem, através da implementação do humor enquanto intervenção de 
enfermagem geradora de bem-estar.  
 
Neste estudo prevê-se que exista uma ampla participação de todos, incluindo a sua. 

RISCOS E BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR NO ESTUDO 

1 º -  A sua participação neste estudo não tem riscos. 

2 º - A sua colaboração pode trazer enormes contributos aos cuidados e à profissão de 
enfermagem, à equipa que o está a cuidar e a si próprio. 

CONFIDENCIALIDADE 

As observações, gravações e outros registos que permitam colher dados serão 
anónimos. Os dados tratados neste estudo serão também anónimos e somente 
utilizados no contexto do estudo do humor. Manter-se-á sempre a confidencialidade no 
que respeita à preservação de informações privadas e íntimas.  
 

NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO 

Tem plena liberdade na aceitação e possibilidade de abandono, do estudo sem 
restrições ou consequências, se assim e quando o entender. Você poderá, pois, e sem 
quaisquer consequências ou justificação, abandonar a participação no estudo a 
qualquer momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CONTACTOS E QUESTÕES 
 
A Investigadora responsável por este estudo:  
Helena Maria Guerreiro José  
Rua Dr. Frederico Madeira, lote 2 8600-502 Lagos  
Tf.  939202585 
Email: helena.jose@clix.pt  
Doutoranda Em Enfermagem na Universidade de Lisboa  
Orientadora: Professora Doutora Marta Lima Basto  

Se tiver alguma dúvida ou questão não hesite em contactar: 

Tf.  939202585 ou helena.jose@clix.pt  

Ser-lhe-á entregue uma cópia deste documento.   

 

AFIRMAÇÃO DO CONSENTIMENTO 

Eu,______________________________________________________ li toda a 
informação anterior. Coloquei todas as questões e recebi as respostas. Eu aceito 
participar neste estudo. 

Assinatura ______________________________________ Data ________________  

Assinatura da Investigadora ________________________ Data ________________ 



 

 

DANDO SENTIDO AO HUMOR: 
 PROMOVENDO O BEM-ESTAR  

 
(Doutoramento em Enfermagem: Universidade de Lisboa) 

Estudo de investigação 
 

Consentimento Informado 
 
 

Você é enfermeiro deste serviço e a sua colaboração neste estudo é preciosa. 

Peço-lhe que leia toda a informação presente neste documento e que coloque todas 
as questões que entender, antes de o assinar. 

A Finalidade deste trabalho é contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de 
enfermagem, através da implementação do humor enquanto intervenção de 
enfermagem geradora de bem-estar.  
 
Neste estudo prevê-se que exista uma ampla participação de todos e você será um 
co-investigador. Todas as decisões, bem como a divulgação do trabalho que for 
decorrendo, serão portanto tomadas em conjunto por toda a equipa nele envolvida. 

RISCOS E BENEFÍCIOS DE PARTICIPAR NO ESTUDO 

1 º -  A sua participação neste estudo não tem riscos. 

2 º - Pode ser membro de uma equipa que se encontra a produzir um trabalho 
inovador em Portugal. 

3 º - A sua colaboração pode trazer enormes contributos à pessoa que cuida, à 
profissão de enfermagem, à equipa onde está inserido e a si próprio. 

CONFIDENCIALIDADE 

As observações, gravações e outros registos que permitam colher dados serão 
anónimos. Os dados tratados neste estudo serão também anónimos e somente 
utilizados no contexto do mesmo, incluindo na sua divulgação. Manter-se-á sempre a 
confidencialidade no que respeita à preservação de informações privadas e íntimas.  
 

NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO 

Tem plena liberdade na aceitação e possibilidade de abandono, do estudo sem 
restrições ou consequências, se assim e quando o entender. Você poderá, pois, e sem 
quaisquer consequências ou justificação, abandonar a participação no estudo a 
qualquer momento. 
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A Investigadora responsável por este estudo:  
Helena Maria Guerreiro José  
Rua Dr. Frederico Madeira, lote 2 8600-502 Lagos  
Tf.  939202585 
Email: helena.jose@clix.pt  
Doutoranda Em Enfermagem na Universidade de Lisboa  
Orientadora: Professora Doutora Marta Lima Basto  

Se tiver alguma dúvida ou questão não hesite em contactar: 

Tf.  939202585 ou helena.jose@clix.pt  

Ser-lhe-á entregue uma cópia deste documento.   

 

AFIRMAÇÃO DO CONSENTIMENTO 

Eu,______________________________________________________ li toda a 
informação anterior. Coloquei todas as questões e recebi as respostas. Eu aceito 
participar neste estudo. 

Assinatura ______________________________________ Data ________________  

Assinatura da Investigadora ________________________ Data ________________ 
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E11 

 

Entrevistador – Tens participado num projecto inovador que visou integrar o humor 

no vosso agir profissional. Aquilo que eu gostava que tu me contasses é como é que 

vivestes desde Setembro de 2005, que foi quando nós fizemos a primeira reunião até 

agora, passado, corrido um ano e meio, como viveste a tua participação no projecto?  

Participante – Bem, eu acho que como todas as coisas que foram implementadas assim 

(...) de novo, no início parecia assim uma coisa meio no ar, embora tenha gostado logo 

da ideia desde que se falou aqui no serviço pela primeira vez e tenha querido logo entrar 

nisso, mas  tenha achado que era assim uma ideia diferente, não sei, nunca tinha 

pensado nisso nesse aspecto até àquela altura, o humor nesta parte dos adultos, sempre 

tinha ouvido falar mais em termos pediátricos ou em termos infantis, e achei 

interessante, principalmente como, como pôr em prática e assim de início senti assim 

um… se calhar também já vinha mais da minha parte ter assim um certo receio de fazer 

a abordagem, como é que fazias, introduzias a, assim em termos de, como é que havia 

de falar ao doente sobre isto?  não sei. Sentia assim, um bocadinho de dificuldade, mais 

assim, principalmente assim com as pessoas com um bocadinho de mais idade a mas, 

acho que foi, não digo rotina mas, foi-se tornando cada vez mais fácil, também 

falávamos mais entre nós sobre isso e íamos tirando assim ideias novas. Ia vendo como 

é que colegas e tal que faziam e tal, mas a, eu acho que sim e foi saindo assim quase 

como se fosse natural falar do projecto do humor. Hum, o que é que eu vou falar mais? 

(risos) No aspecto geral (...) foi (...) bastante interessante e continua a ser. 

Entrevistador – Porque? 

Participante – Porque? Porque? A apanhamos muitas formas, a apanhamos entre aspas 

(risos). Apanha-se assim várias formas de reagir à palavra humor, principalmente 

quando a dizemos. Há pessoas que (...). Tenho a sensação que nunca ouviram falar do 

humor, e quase precisamos de explicar o que é (risos). Por outras palavras.  

Entrevistador – Exactamente... 

Participante – Como se fosse uma palavra muito complicada... E só utilizada, como 

nós costumamos dizer, uma palavra cara.. 

Entrevistador –Com o projecto que mudança se operou em ti como pessoa? Em ti 

como enfermeira(o)? na equipa? 

 Participante – Por acaso é engraçado a gente sabe estas coisas, sabia essas coisas 

assim, através da, deste estudo. Por outro lado, sei lá, não sei, não sou, não só a nível da 



 

 2 

relação como os utentes acho que (...) não sei, facilitou! Facilitou porque parece que se 

ganhou mais confiança com que eles, por outra parte também sentiram mais confiança 

em relação ao meu trabalho. Acho que sim. E também noutro aspecto, em termos da 

equipa… 

Entrevistador – Sim? Fala então disso... 

Participante – Da equipa? A equipa ... em termos gerais o ambiente melhorou! Por 

incrível que pareça, não é por a gente interagir que, concretos e precisos que, é um 

trabalho, não é? Nunca, pensei que isso fosse mexer assim tanto com a equipa. E 

continua a (risos) porque enfim, levava aquilo tudo na brincadeira em termos de 

prontos, qualquer coisa que nós fizéssemos e que se calhar d’antes  (dantes) era 

encarado assim, como somos mais miúdos né (não é)? Tou (estou) a dizer dos mais 

velhos. 

Entrevistador – Sim... 

Participante – Somos mais miúdos e só temos brincadeiras e não sei quê, se calhar com 

o projecto à medida que o projecto ia decorrendo essas coisas eram todas justificadas e 

antes não (risos) e e, e prontos a querer viver com a equipa (...) já perdi o meu 

raciocínio. 

Entrevistador –) Como é que tu viveste este processo todo, por exemplo, a destas 

brincadeiras da equipa, das coisas que se escrevem, as coisas que aparecem num dia de 

trabalho no computador, tudo isso? 

Participante – Como é que eu vivi? (...) A esse nível, num, como é que eu me senti, a 

mim não foi diferença, porque eu não sei se sou uma pessoa bem- humorada, até acho 

que não sou. 

Entrevistador – Porque que dizes isso? 

Participante – Porque acho que não sou! 

Entrevistador – Porque? 

Participante – Porque (...) hum, porque acordo sempre mal disposta, sou muito 

rezingona e se me chateiam sou capaz de chatear-me a sério e em termos de trabalho, 

não é muito comum eu brincar. A não ser se, hum como hei-de dizer. (...) Para brincar 

tenho de ter um ambiente, tenho que achar que (...) que é mesmo aquele ambiente 

propicio para eu fazer certas coisas. 

Entrevistador – Sim... 

Participante – Sim! E não sou daquelas pessoas que estou sempre de bom humor e 

sempre a brincar, não. E por isso aceito facilmente que os doentes também não estejam 
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sempre abertos para brincadeiras e para momentos assim mais, mais cómicos. Acho que 

não sou, acho que não sou, mas (risos). 

Entrevistador – Achaste mudança em ti própria desde o início do trabalho até agora ou 

não? Em ti como pessoa.  

Participante – De mim para mim não, mas de mim para os outros sim. 

Entrevistador – Queres explicar-me? 

Participante – Como é que hei-de dizer? A maneira como eu encaro o, vá o humor, 

como se fosse assim um objecto, mas como eu encaro o humor não, acho que não 

mudou. Acho que já, já tinha a visão de que o humor era uma coisa boa e que melhorava 

o meu dia -a- dia, isso eu já sabia. Com os outros (...) eu não utilizava tanto com os 

doentes, se calhar porque vinha daquela história da escola, que é um bocadinho, não sei, 

talvez... 

Entrevistador – Explica…  

Participante – É! A na escola não é muito bem visto nós sermos muito bem humorados 

(...) Eu falo por mim, nos meus quatro anos de curso foram bastante duros e lembro-me 

que, que pouco se falou nisso. Pouco ou nada. 

Participante – E prontos e não passou muito... muito pouco tempo que eu tirei o curso 

e muitas coisas estão presentes e aprendi muita coisa naquela escola mas algumas coisas 

sei que são para mudar e essa é uma delas. 

Entrevistador – Com o projecto que mudança se operou em ti como pessoa? Em ti 

como enfermeira(o)? na equipa? Que intenção ou intenções tiveste e que efeitos 

constataste que produziu a utilização do humor enquanto acção de enfermagem, por 

ti, enfermeira? 

Participante – (...) chegou a um ponto, é assim, em geral (...) 

Participante – Sim, não. O que eu queria dizer (...) deste trabalho (...) 

Entrevistador – Diz, diz… 

Participante – Acho que teve um ponto negativo, como em todos os estudos, que tem 

coisas controladas, é raramente eu ter conseguido fazer uma coisa por ter me lembrado 

do projecto do humor, infelizmente. 

Participante – Porque normalmente faço (...) 

Entrevistador – Sim? (...) 

Participante – E (...) só me lembrava que podia utilizar isso no projecto e que podia 

escrever, por isso com tudo quase, pelas mãos e pelos pés, talvez (risos). Os poucos 

registos que fiz, porque raramente me lembrava, que (...) podia escrever e quando ia 



 

 4 

escrever aquilo pessoalmente ia muito mal, “mas o quê que tas (estás) a escrever?” Não 

sei, não me soava, não me soava a verdadeiro, sincero, quando passava a papel, não sei 

parecia ... 

Entrevistador – Porque? 

Participante – Que era uma coisa premeditada e não era, raramente, raramente fiz 

qualquer coisa premeditada. 

Entrevistador – Hum, hum. 

Participante – Mas eu acho que se vai continuar, a usar daqui pr’a (para a) frente eu 

penso que sim. Acho que sim, acho a gente não se vai esquecer disto. E eu penso que 

vou continuar a usar. Eu tenho intenções disso. (risos) Eu acho que é mesmo por isso, 

porque (...) claro (...) com os filmes e, e tanta piada que aprendi durante todos os dias. 

Mas passar para o papel é que é mais, e não é porque eu tenho algum problema em 

mostrar que rir ou (...) e que riu ou que foi mal sucedido. 

Entrevistador – Exactamente... 

Participante – Mas, isso foi uma coisa. Até aqui não houve um registo dum (...), de 

uma intervenção que tenha sido mal sucedida. (...) e não é, não é frequente por uma 

questão porque normalmente quando um enfermeiro, quando um enfermeiro faz, já tem 

conhecimento prévio do doente, portanto raramente é mal sucedido. Eu acho que é mal 

sucedido quando vem assim à parva a primeira vez sem conhecer aquela pessoa e sai 

assim com uma coisa que a pessoa não dá, enfim, porque o contexto assim do 

enfermeiro não é muito frequente. 

Entrevistador – E consegues lembrar-te de uma situação ou de outra que tenhas vivido 

de humor com os doentes?  

Participante – Acho que já tá (está) tão enraizado no meu dia à dia, e quase que não 

penso nisso e acho que houve pessoas que tiveram mais empenhadas nesse aspecto de 

registar e acho que só por isso, né (não é)? Senão o estudo não andava para a frente. 

Mas é porque já faz tão, tão parte do meu dia-a-dia (...) 

Entrevistador – Hum, se tu tiveres de traduzir a mudança que se operou no serviço em 

geral, conseguias descrever, que efeito teve este trabalho no serviço, mudança 

produzida? 

Participante – No serviço (...) foi, como é que se diz? Acho que tornou o ambiente 

mais (...), não é calmo. Mais, mais ameno. Acho que ficou tudo mais sereno. Apesar do 

humor fazer lembrar sempre uma coisa assim muito exagerada, acho que o ambiente no 

serviço ficou mais ameno e que, não sei, encaramos as coisas se calhar de outra 

perspectiva.  
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Entrevistador – Como? 

Participante – (...) Numa perspectiva mais leve, não menos séria mas mais leve. 

Mesmo dos casos mais sérios e que dão pouca vontade de rir. 

Entrevistador – Explica lá! 

Participante – Não sei (choro). Não, acho que (...) acho que de uma maneira geral, o 

que nós dantes víamos como se calhar, comentários menos, não sei, menos próprios, do 

que a gente considera menos próprios, acho que agora ficaram de outra maneira não, 

não no sentido da galhofa, do deboche, mas não sei (...). 

Entrevistador – Sim… 

Participante – Talvez (...) Acho que sim, uma maneira de tornear os problemas. 

Entrevistador – Quando tu disseste há bocadinho, que o ambiente estava mais ameno, 

o que é tu querias dizer?  

Participante – (...) Eu acho que tava (estava) a referir mais ao projecto em si (...) 

Entrevistador – Hum, Hum. 

Participante – Acho que foi mais o projecto, acho que nos uniu mais. 

Entrevistador – Hum, Hum. 

Participante – Em termos de equipa, chefe. Acho que nos uniu mais a nós. E que, por 

tarmos (estarmos) a trabalhar no mesmo sentido, fez com que, por uma razão ou por 

outra nos uníssemos mais, e não sei, a equipa ficasse mais forte. E acho que esse foi um 

aspecto bastante positivo. 

Entrevistador – O quê que tu achas que, em termos dos doentes, beneficiaram? Do 

projecto. (...) Que mudança é que se operou depois? Portanto este foi ao nível da equipa. 

Que mudança é que se operou para os doentes? 

Participante – Eu acho que a nível visível (...) ou assim a olho nu. Eu acho que ... o 

facto de nós também tarmos (estarmos) melhor e ... tarmos (estarmos) melhor connosco 

próprios, acho que ... os doentes apercebem-se disso, e, e só por isso, sentem-se melhor 

e recebem melhor os nossos cuidados, se calhar com, não sei, com menos pressão. E 

pronto, a nível de tudo o que a gente lhes possa ter oferecido, a nível de filmes e de 

brincadeiras que a gente tenha feito em conjunto...ainda fizemos ai algumas. Acho que 

ficaram mais descontraídos, esqueceram-se um niquinho, nem que tenha sido por um ou 

dois minutos, o problema que eles têm e que, e das preocupações que têm com as coisas 

lá de fora e conseguiram se centrar mais aqui e, e se calhar sentiram que esta era mais. 

A gente costuma dizer bem vindos ... eu costumo dizer, bem vindos a casa ou à vossa 

segunda casa, que vai ser durante um bocadinho de tempo. Acho que se sentiram um 

bocadinho mais em casa, acho que isso também é importante, não se pensar no hospital 
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como aquele sitio que nos tira de fora da nossa família, e é verdade que tira. Mas 

gostávamos de estar cá na nossa casa e no meio de quem nós gostamos de tar (estar). E, 

e se calhar, passou a ser visto como um sítio onde, se calhar até não se tá (está) tão mal. 

(risos) Onde se consegue superar um dos problemas que tenhamos com mais alguma 

alegria. 

Entrevistador – Com o resto da equipa multidisciplinar, com os auxiliares, com os 

médicos, achas que houve, da parte deles alguma, o repararem que o trabalho existia e 

achas que mudou alguma coisa? 

Participante – (...) hum.. 

Entrevistador – sim? 

Participante – (...) Talvez um ou dois, agora falo de médicos, os auxiliares sim mas 

porque também tenho um contacto mais próximo com eles e também trabalho mais... 

Entrevistador – hum… 

Participante – Trabalho mais com eles durante o dia (risos) mas em termos por 

exemplo de médicos não, não vi, talvez um ou dois elementos se tenha mostrado mais 

disponível a perceber o que era, até pode ter começado por curiosidade mas tentaram 

saber o porquê e não sei quê, mais que não fosse na brincadeira e funcionou, talvez por 

pouco tempo mas funcionou, agora em relação ao geral não. 

Entrevistador – Que papel tiveram para ti as formações, aquelas que fizemos? 

Participante – Muito importante (sorrir) 

Entrevistador – Conta-me. 

Participante - (risos) Foi o que eu mais gostei (risos). Não sei…Como pessoa, foi 

muito importante depois adaptei o profissional, mas... Não sei, para já acho que foi aí 

que comecei a despertar para o tema de ver o humor com outra perspectiva e porquê ver 

o humor com essa perspectiva e ver que noutras pessoas, meus colegas e também meus 

amigos que foram à mesma formação, tinham uma visão totalmente diferente da minha 

e que eu até achei que se podia tirar alguma coisa dali, porque eu, na minha percepção 

vi que aquilo que me transmitiram era para eu pensar sobre aquilo, e ver, tirar dali, 

vamos espremer aquilo e ver o que é que eu podia utilizar na minha vida como pessoa e 

depois como profissional.  

Entrevistador – Utilizaste o aprendido lá? 

Participante –Eu acho que não utilizei… Pois, em concreto, se calhar não utilizei nada. 

Não fiz chá-chá-chá (batendo palmas, rindo) nem nada disso, mas porque se calhar não 

é do meu feitio. Mas percebi  acho que é viver de uma forma mais 

descontraída…relativizar… nunca me levei muito (gargalhada)…. Principalmente 
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relativizar. Lembro-me perfeitamente de uma brincadeira com um balão, um balão com 

um problema lá dentro, lembro-me de um colega meu ter dito, mas não percebi, se eu 

me sentar em cima do problema, ele desaparece, e termos feito uma brincadeira sobre 

isso (risos). Eu na minha perspectiva não foi isso que eu retirei daquela, a mensagem 

não foi essa, foi que podemos olhar de outra perspectiva, seja ela lá por debaixo do rabo 

ou por baixo do braço…(riso). Se calhar temos que nos distanciar um bocadinho mas 

isso também depende de como a gente assimilou aquilo que nos foi transmitido nessa 

altura… 

Entrevistador –  E o que é que era importante para cada um de nós… 

Participante –Exactamente e da nossa fase da vida, isso compreendo, não estou a dizer 

que aquilo que eu assimilei foi mais certo do que outros colegas, não tem nada a ver eu 

gostei muito daquelas formações e fiquei mais interessada ainda sobre o assunto… para 

mim palhaço não tem conotação de tonto nem de dondoca mas, não sei, quer dizer, 

porque eu ainda me vejo muito aqui como enfermeira…(hesitação) Acho que é 

engraçado tentar. Aqui é muito difícil essa foi uma das minhas maiores dificuldades, 

essa dificuldade inicial que falava também passava por ai, tentar distanciar o papel do 

enfermeiro do papel do “palhaço”, exactamente. É difícil gerir…tenta-se mas não é fácil 

em muitas situações 

Entrevistador – Agora, tenta traduzir-me o que é que ou que mudança e que efeitos 

teve, numa frase curta, este trabalho em ti ____e em ti como enfermeira ____. 

Participante – Numa palavra: enriquecedor. 

Entrevistador – Para a ____. 

Participante – Para a _____e para a enfermeira _____. Sim, enriquecedor. 

Entrevistador – Valeu a pena? 

Participante – Sim. Aprendi para onde é que posso ir e para onde é que não posso ir 

(risos). Eu acho que sim, para mim foi, enriqueceu-me em vários aspectos. No aspecto 

pessoal, porque pronto foi aquilo que eu já disse, acho que, é a tal estratégia que a gente 

aprende a usar e que sendo diferente de pessoa para pessoa porque são diferentes 

abordagens, não sei, ao mesmo modo que nos aproxima parece que sobe ali uma 

barreira que cada um está no seu lado mas podemos sempre que quisermos podermos 

encontrar-nos de um lado ou de outro…não sei se me consigo fazer…?(risos) 

Entrevistador – Hum, hum, perfeitamente. 

Participante – E às vezes sorrisos que as vezes não acabavam muito bem… 

Entrevistador – Porque? 
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Participante – Porque acabavam em lágrimas (gargalhadas) se calhar  acabava bem na 

mesma, acabava bem porque de uma parte ou de outra acabava por ser libertador… 

Entrevistador – Sim… 

Participante – Mas é sempre mais bonito quando acaba em sorriso, só, porque prontos 

os doentes também precisam de chorar, de vez em quando e a nós também, mas é bom 

quando acaba da melhor maneira possível, feliz. 

Entrevistador – Há bocadinho quando tu dizias que o trabalho possibilitou que vocês 

dissessem coisas que podiam ser mal, ou brincassem de uma forma que pudesse ser mal 

interpretada e que passou a ser melhor aceite essa forma de brincar, o que tu queres 

dizer com isso? 

Participante – é do uso do humor negro, e não só. Eu falo mais na conversa entre nós, 

nós profissionais. As coisas se calhar são entendidas de outra maneira, mais leves não 

tão carregadas, não sei, já tenho falado com colegas meus e a gente sente que o serviço 

não anda muito bem pronto a vários níveis e que as coisas nem sempre funcionam como 

a gente quer, mais a nível dos doentes que é com quem a gente mais se preocupa, e… e 

às vezes a gente tenta brincar mais com isso mesmo aqui na passagem de turno e 

sabendo que podemos ferir algumas pessoas, acho que brincamos mais com as situações 

porque não podemos levar de outra maneira, não conseguimos… 

Entrevistador – Para … 

Participante – Exactamente para sobreviver, senão a nossa cabeça não aguenta. 

Entrevistador – Como é que viste a construção da caricatura? 

Participante – Da caricatura? Mandei logo o ____ mudar (gargalhada), porque eu 

estava com uma cara muito… ele diz que todas as fotografias que eu tenho estavam 

iguais àquelas… mas, normalmente faço caretas para as fotografias e era uma careta e 

eu disse: “Faz favor de mudar isso” e ele mudou. Aquela está melhorzita, mas lá está 

acho que é uma maneira de nos unir, na mesma fotografia. E isto é bom, mesmo nos 

outros serviços principalmente no bloco, por sermos um serviço de cirurgia eu já tenho 

recebido o feedback de lá. Eu lembro-me de uma colega minha que me disse “mas 

vocês podem escrever aquilo? aquilo pode-se escrever?” E eu disse: “olha lá não sabes, 

mas a gente tem escrito…se vocês quiserem escrever alguma coisa… “ Eles, então, 

dizem que se fartam de rir com os nossos registos, olha ao menos que dê para alguém 

rir...(gargalhada).  

Entrevistador – Parece haver evolução nos desenhos que marcam a existência de 

humor, ou seja estão cada mais elaborados, o que parece? 
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Participante – Sim, há uma grande evolução até nos desenhos que se fazem para 

assinalar os registos…Estão cada vez mais elaborados (risos)  Antes eram só um smile  

agora já aparecem desenhos de corpo inteiro, pintados…Mas isso é porque nós 

começámos a caricaturar as caricaturas dos nossos colegas, eles punham as caras e nos 

púnhamos lá os braços. Eu fiz um no dia de ano novo (gargalhada) 

Entrevistador – Usavas humor espontaneamente ou fizeste intencionalmente? Porque 

sabias que aquela pessoa precisava… 

Participante – Algumas vezes, intencionalmente sei lá para aliviar a dor e ocupar-se, 

normalmente depois é que me lembrava que por acaso até podia ter escrito e falei nisso 

muitas vezes aos meus colegas, eles perguntavam “a gente não vê nada teu” tu não 

andas a fazer nada” “porque é que não escreves, a gente ouve-te tantas vezes” e não sei 

quê…(risos) e eu explico porquê  porque só me lembro depois e na altura não tenho 

tempo de escrever… é sempre a mesma coisa no meu tempo para escrever é sempre 

muito mau, mas é isso eu acho que, que nos ajudou também a dar um bocadinho mais 

pelos doentes…Raramente temos tempo para estar com eles e o tempo que temos 

normalmente temos que fazer…esta bem que podemos aproveitar enquanto estamos a 

fazer alguma técnica para conversar e mantermos ali uma relação mas com o humor é, 

não sei, acho que este contacto tomou forma, tinha um propósito, não uma coisa 

premeditada mas…Sim talvez isso, eu acho que sim….Dantes não temos tempo para 

isto, não temos tempo para aquilo então a gente pensava olha agora vamos fazer aqui 

uma intervenção do humor e lá íamos nós, eu acho que sim, serviu para juntar alguns 

doentes das enfermarias acho que isso também foi importante, houve aí doentes que 

passaram aí bastante tempo e que se conheceram uns aos outros e houve uns que me 

perguntaram um dia “como é que estava o senhor da cama não sei quantos” e dizia 

“então mas vocês conhecem?” conhecemos….tivemos ali um bando de senhoras que 

conheciam o ____ e chamava a ala feminina… e todos os dias elas me perguntavam 

pelo ___ e eu disse “Ó ___ você é o mais popular” e ele fartava-se de rir, “é o meu 

poder de atracção sobre o feminino”, era muito brincalhão, muito dorido por dentro 

mas… E é assim.. não sei… não sei que diga mais, acho que  é melhor acabar já foquei 

o que era importante e agora seria anda sempre às voltas com a conversa. 

Entrevistador – Então terminamos por aqui…se eu vir que necessito falar contigo de 

novo telefono. 

Participante – Está bem… sem problema. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Anexo X 

 Exemplo da totalidade de um repertório 
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Name: Tree Nodes\INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 

HUMOROSA\EMANCIPAÇÃO\Estratégia  

Description: Engloba todas as falas que refiram a estratégia para acção 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E1 > - § 1 reference coded  [0,29% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,29% Coverage 

 

3: Após o penso pôr um filme (…) cómico 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E11> - § 1 reference coded  [0,16% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,16% Coverage 

 

97: Ter oferecido, a nível de filmes e de brincadeiras 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E12 > - § 1 reference coded  [1,13% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,13% Coverage 

 

59: Para as faixas etárias mais elevadas, para os senhores mais idosos, há aí filmes que são uns 

clássicos que eles acham muito mais piada do que a última moda, não é? 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E13 > - § 3 references coded  [2,76% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,16% Coverage 

 

7: Faço algumas piadas 

 

Reference 2 - 1,82% Coverage 

 

39: Não, não sei se é por isso pelo tempo que estão cá ou ficam depressivos pela doença que 

têm, são de longa duração. Tento fazer alguma piada ou sorrir. Não tenho de dizer nada, só 

sorrir ou faço qualquer parvoíce, não é? 

 

Reference 3 - 0,78% Coverage 

 

49: Pôr um filminho ou contar anedotas ou inventar piadas 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E14 > - § 1 reference coded  [1,64% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,64% Coverage 

 

30: O facto de lhe arranjar o cabelo e de proporcionar um conforto, sentá-la na cadeira para 

ver um filme, dava-me uma disposição incrível para esta senhora, que eu passado algum 

tempo pedia para utilizar os narizes e (…) e gostava de pôr a flor no cabelo 
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<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E15 > - § 2 references coded  [1,52% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,05% Coverage 

 

44: Já utilizávamos desde o início da implementação do estudo (…) quando comprou ham os 

Dvd‟s e essas coisas todas fomos sempre utilizando e mesmo nós próprios com nariz 

 

Reference 2 - 0,47% Coverage 

 

50: Nunca achei necessário utilizar (…) porque se tivesse achado utilizaria.1 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E16 > - § 1 reference coded  [1,77% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,77% Coverage 

 

12:Muitos são eles a solicitar eu quero ver um filme, quero ler um livro (…) e as brincadeiras 

muitas vezes já partiam deles e isso acho que é muito bom. 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E17 > - § 2 references coded  [0,73% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,58% Coverage 

 

6: Começamos a utilizar outros meios que não utilizávamos antes como os DVD‟s e as 

revistas  

 

Reference 2 - 0,15% Coverage 

 

30: O sorriso é importante,2 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E18 > - § 1 reference coded  [0,78% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,78% Coverage 

 

6: As intervenções humorosas se façam sempre, faz-se sempre em todos os doentes, uma 

pessoa brinca com eles 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E19 > - § 2 references coded  [0,26% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,19% Coverage 

 

64: Usamos as piadas e as brincadeiras, 

 

Reference 2 - 0,07% Coverage 

 

72: Punha filmes 
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<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E3 > - § 2 references coded  [1,09% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,93% Coverage 

 

12:Passarmos a poder pôr filmes, dar filmes para eles verem, 

 

Reference 2 - 0,16% Coverage 

 

13: Dar livros 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E4 > - § 1 reference coded  [0,44% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,44% Coverage 

 

49: Não sou assim muito dada àquela parte do nariz e isso 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E5 > - § 2 references coded  [2,62% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,54% Coverage 

 

11: Aquela enfermaria era... era muito engraçada, porque ali nós estávamos sempre... 

qualquer conversa que se passasse naquela enfermaria era mesmo baseada no humor, e eles 

viam muitos filmes 

 

Reference 2 - 1,08% Coverage 

 

92: Pôr filmes nos doentes que nos dão logo mais um bocadinho de si, dá logo vontade de 

”Quer ver um filme? Quer ver um livro? temos ali 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E6 > - § 5 references coded  [1,38% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,22% Coverage 

 

9: Os filmes os doentes gostam de ver  

 

Reference 2 - 0,09% Coverage 

 

13:Brincar com ele 

 

Reference 3 - 0,16% Coverage 

 

25: Visualização de um filme, 

 

Reference 4 - 0,12% Coverage 
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26: leitura de um livro3 

 

Reference 5 - 0,78% Coverage 

 

50: A gente sabe quando entra numa enfermaria e vê o colega a trabalhar, e vê ele a dizer 

piadas e vê ele a fazer umas macaquices4 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E7 > - § 4 references coded  [2,80% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,91% Coverage 

 

24: Temos a possibilidade que também nós temos aqui DVD‟s. Podemos ficar ao pé do doente 

a ver imagens o doente fica a rir e a gente fica a rir com eles. 

 

Reference 2 - 0,80% Coverage 

 

34: Ainda me falta muito vocabulário português para aprender, quando digo uma palavra, a 

gente brinca, ri e eu pronto, eu também brinco 

 

Reference 3 - 0,93% Coverage 

 

45: Lembro-me que me ofereceram um ramo de flores e o ramo tinha um pássaro grande e 

com um pau e eu ia por toda a enfermaria com o pássaro na cabeça  

 

Reference 4 - 0,16% Coverage 

 

61: Fico sempre com um sorriso 

 

<Documents\Entrevistas Enfermeiros\E8 > - § 1 reference coded  [0,40% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,40% Coverage 

 

17: Estamos a brincar com eles, ou estamos a dizer uma piada  

 

 

Annotations 

1 Refere-se ao uso do nariz vermelho 

2 No acolhimento à pessoa 

3Livros humorísticos 

4 Utilização visível do humor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Anexo XI 

       Folheto elaborado pelos enfermeiros do  

       Serviço 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII 

       Nomes humorosos das enfermarias 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII 

Poster com caricatura da equipa de  

       Investigadores 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV 

 Smiles  autocolantes com mensagens 

positivas 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV 

       Desenhos humorísticos utilizados nos  

       registos de enfermagem 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Untitled



