
1 

 

Etnoenfermagem: Aplicabilidade da Teoria da Diversidade e  
Universalidade do Cuidado Cultural  

 
A etnoenfermagem é um método de pesquisa de abordagem qualitativa, baseada nos 

pressupostos da etnografia e adaptada para o estudo dos fenômenos de enfermagem. Vem 

sendo utilizada no campo da saúde/enfermagem com o propósito de obter dados 

relacionados a cultura de um grupo e o modo como os profissionais de saúde exercem sua 

autonomia no cotidiano de modo humanizado e com qualidade (ROSA, LUCENA, 

CROSSETI , 2003; SILVEIRA, MARTINS, LUNARDI, LUNARDI FILHO, 2009). 

Segundo Madeleine Leininger esta abordagem metodológica visa capacitar o 

profissional a descobrir a diferença entre cuidado genérico ou nativo popular (emic), 

apreendido informalmente e que na maioria das vezes é passado de geração a geração, do 

cuidado profissional (etic), apreendido formalmente nos sistemas educacionais, colaborando 

na percepção e compreensão sobre o cuidado cultural das pessoas em diferentes e 

semelhantes contextos ambientais (LEININGER & MCFARLAND, 2006).  

Considera-se que os estudos baseados na etnoenfermagem advêm da inquietude dos(as) 

enfermeiros(as) em conhecer o outro ou suas problemáticas pautada na sua visão de 

mundo, crenças, valores, saberes e práticas. Pode, ainda, suceder do desvelo em 

compreender as relações entre grupos de pessoas com mundos simbólicos diferentes, 

tornando-se necessário estudar o problema no próprio contexto vivido (CAMARGO, 

QUIRINO, MORAIS, 2011). 

Ao utilizar a etnoenfermagem como método de investigação para auxiliar o cuidado de 

enfermagem, evidencia-se a importância de empenhar técnicas específicas de coleta de 

dados, para que seja possível o acesso a diferentes aspectos analisados em determinada 

população, formada por seres humanos diversos, imersos em contextos particulares 

(CAMARGO, QUIRINO, MORAIS, 2011).  

Para basear estudos de etnografia em enfermagem pode-se fazer uso da Teoria da 

Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural (TDUCC) proposto pela enfermeira e 

antropóloga Madeleine Leininger. Esta Teoria foi o resultado criativo do pensamento 

independente e de uma aguçada percepção de um mundo em rápidas mudanças e tem 

como finalidade descobrir as diversidades e as universalidades dos seres humanos, no 

contexto mundial, e os meios de prover o cuidado culturalmente coerente às pessoas de 

culturas diferentes ou semelhantes (LEININGER & MCFARLAND, 2006). 
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O seu propósito é manter o bem-estar (saúde), ou enfrentar a doença de modo 

culturalmente apropriado, tendo em vista que a saúde é o estado percebido ou cognitivo de 

bem-estar, que capacita o indivíduo ou o grupo a efetuar as atividades segundo os padrões 

desejados em determinada cultura (LEININGER & MCFARLAND, 2006). 

Com a finalidade de viabilizar a proximidade com o indivíduo utilizando a 

etnoenfermagem é necessário que o(a) enfermeiro(a) utilize nas suas investigações alguns 

dos capacitadores (facilitadores) propostos na TDUCC. Estes capacitadores facilitam aos 

informantes dividir suas ideias e achados de modo natural e casual.  São meios utilizados 

para analisar as principais tendências da teoria e do domínio de inquirição (LEININGER 

& MCFARLAND, 2006). 

O primeiro capacitador é o Modelo Sunrise (Figura1). Para este diagrama destaca os 

pontos principais da TDUCC e tem como objetivo descobrir, explicar, interpretar e 

predizer conhecimento do cuidado, bem como desenvolver cuidado de enfermagem 

culturalmente congruente e revela um mapa cognitivo, ou esboço conceitual de seus 

componentes e visão integral de suas dimensões, e o modo como influenciam o cuidado e 

o estado de saúde dos indivíduos, grupos, famílias e instituições considerando os aspectos 

sociais e culturais (LEININGER & MCFARLAND, 2006; ORIÁ, XIMENES e 

PAGLUCA, 2007).  

O Modelo Sunrise é constituído de quatro níveis, que fornecem subsídios para o 

planejamento e execução do cuidado (LEININGER & MCFARLAND, 2006).  

O nível I é constituído pelos componentes interdependentes da estrutura cultural e 

social que segundo a teórica, nos leva ao estudo do significado, da natureza e dos atributos 

do cuidado a partir da visão de mundo do indivíduo. Incluem-se nesta fase, idioma, 

contexto ambiental do cliente, fatores tecnológicos, religiosos, filosóficos, políticos, 

econômicos, educacionais bem como grau de parentesco, estrutura social, valores e crenças 

culturais (LEININGER & MCFARLAND, 2006). 

O nível II é baseado no conhecimento do nível anterior. É a aplicação deste 

conhecimento à situação do cliente em estudo (indivíduo, família, grupo ou instituição), 

onde se observa significado e expressões específicas acerca do cuidado e da saúde 

(LEININGER & MCFARLAND, 2006). 

O nível III permite identificar, caracterizar os valores, crenças, comportamentos 

populares, profissionais e a enfermagem. Sendo possível identificar semelhanças e 

diferenças, ou seja, características universais e específicas da cultura do cliente em estudo. 
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As atividades desenvolvidas nesse nível são correspondentes à elaboração de diagnósticos 

de enfermagem e engloba o resultado prático desse sistema interligado, onde estão as 

decisões e as ações do cuidado de enfermagem (LEININGER & MCFARLAND, 2006).  

Segundo Leininger & McFarland (2006) o IV e último nível esclarece sobre as 

atividades do cuidado de enfermagem congruente, que devem ser divididas em três 

modalidades de ação ou modos de decisão: 

- Preservação e/ou Manutenção do Cuidado Cultural – refere-se aos atos ou decisões 

assistenciais, de apoio, facilitadores ou de capacitação profissional que ajudam as culturas a 

manter, preservar ou reter as crenças e valores benéficos do cuidado ou para enfrentar 

deficiências e a morte (LEININGER & MCFARLAND, 2006). 

- Acomodação e/ou Negociação do Cuidado Cultural – refere-se às ações e decisões 

que assistem, acomodam, facilitam ou capacitam o cuidado e que ajudam as culturas a se 

adaptar ou negociar o cuidado congruente, seguro, e efetivo para sua saúde, bem-estar, ou 

lidar com a doença ou com a morte (LEININGER & MCFARLAND, 2006). 

- Repadronização e/ou Reestruturação do Cuidado Cultural – refere-se às ações e 

decisões mútuas, assistenciais, de apoio, facilitadoras ou de capacitação que ajudam as 

pessoas a reordenar, modificar, mudar ou reestruturar seu modo de vida e as instituições 

para melhores padrões (ou benéficos) de cuidado à saúde, práticas, ou resultados 

(LEININGER & MCFARLAND, 2006). 

 

Figura 1 - Fonte: LEININGER & MCFARLAND (2006, p.25) 

O segundo capacitador é denominado Observação-Participação-Reflexão (OPR) e 

geralmente é utilizado com a finalidade de obter acesso, explorar o contexto e suas práticas 
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que podem influenciar no processo saúde e doença. São utilizadas neste capacitador quatro 

fases da OPR como observado no Quadro I.  

Quadro I – As Quatro Fases da Observação – Participação e Reflexão 

FASES    1    2    3    4 

 Observação e ação 
ativa de ouvir (sem 
participação ativa)  

Observação 
com 
participação 
limitada  

Participação 
com 
observações 
continuadas  

Reflexão e 
reconfirmação de 
resultados com os 
informantes  

Fonte: LEININGER & MCFARLAND (2006) 

Na fase 1 (Observação e Ação Ativa de Ouvir) o pesquisador concentra-se nas 

observações. Observar e escutar são aspectos essenciais. O observador busca obter visão 

ampla da situação e, gradualmente, faz observações detalhadas. É essencial que seja 

reservado algum tempo para a documentação detalhada das observações, antes que haja 

interação ou participação mais direta com as pessoas, pois isto permite verificar o que está 

ocorrendo antes que a situação seja influenciada pela participação de estranhos. Nesta fase, 

o observador é também observado e testado pelos informantes (LEININGER & 

MCFARLAND, 2006). 

Na fase 2 (Observação com Participação Limitada) a observação é contínua, mas alguma 

participação ocorre. O enfermeiro começa a interagir mais com as pessoas e observa suas 

respostas (LEININGER & MCFARLAND, 2006).  

Na fase 3 (Participação com Observações Continuadas) o enfermeiro torna-se 

participante nas atividades dos informantes, ficando difícil fazer observações detalhadas de 

todos os aspectos. Ele desenvolve vários níveis de participação para aprender com as 

pessoas, sentir e experimentar através do envolvimento direto nas atividades. É importante, 

porém, que se mantenha sempre como observador atento, embora isto ocorra com menos 

intensidade (LEININGER & MCFARLAND, 2006). 

Na fase 4 (Reflexão e Reconfirmação de Resultado com os Informantes) o enfermeiro 

faz observações reflexivas para determinar o impacto dos eventos, ou dos acontecimentos 

na vida das pessoas. Observação reflexiva significa “olhar para trás”, relembrar como se 

desenvolveu todo o processo e avaliar como as pessoas respondem aos questionamentos. 

Isto auxilia o enfermeiro a complementar a influência sofrida e a exercida nas pessoas. 

Representa síntese de todo processo de forma sequencial e particular, para obter visão 

global (LEININGER & MCFARLAND, 2006). 
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O terceiro é o capacitador Narrativa de Vida de Cuidado de Saúde que foi designado 

para obter registro completo e sistemático dos informantes sobre o cuidado saudável, ou 

menos saudável, modos de vida e como crenças e práticas do cuidado influenciam no seu 

bem estar.  

A utilização dos capacitadores propostos na TDUCC permite conhecer com detalhe o 

modo de vida dos clientes e suas reais necessidades com respeito ao cuidado humano e aos 

valores de saúde, expressões e significados. Os(as) enfermeiros(as) que usam o método de 

etnoenfermagem são estimulados a usar estes capacitadores com tendência na teoria,  

principalmente pela necessidade de decidir junto com o cliente a melhor forma de cuidar e 

ser cuidado, seja negociando ou repadronizando as ações com vistas ao bem estar, relação 

de respeito ao outro considerada imprescindível para o êxito ao cuidar segundo Madeleine 

Leininger. 
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