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A ação de cuidar se ramifica para além de algo sentimental, que emana de um sentimento de 
piedade e de caridade, que traz condicionamento e dependência do sujeito cuidado. Ela deve ser 
intrínseca, mas deve ser promovedora de autonomia e bem – estar para o ser que é cuidado. A 
pesquisa pretende analisar as bases conceituais e práticas do cuidar com enfoque na perspectiva dos 
profissionais de saúde. Neste estudo, foi utilizado como referencial a investigação exploratória, 
descritiva, de cunho bibliográfico, assim, a pesquisa foi desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. O estudo foi realizado no 
período de 28 de agosto a 07 de setembro de 2009. Observou-se, que o cuidado modifica o modo 
como pensamos, sentimos e nos comportamos ao interagir com o outro, assim, forma-se uma 
relação de dar e receber, na qual ninguém perde, pois tanto o profissional de enfermagem quanto o 
cliente se conhecem e cuidam um do outro. Observou-se também que a realização do cuidar na 
rotina vivenciada por cada profissional, apresenta certa dificuldade no tocante à assistência 
humanizada. A execução de procedimentos e a administração de medicamentos são técnicas 
desempenhadas com evidente habilidade e destreza. Entretanto, o inter-relacionamento existente 
entre o profissional e o paciente necessita de um vínculo mais próximo, onde o paciente possa 
sentir-se mais confiante e seguro.  Então, o Cuidar, segundo algumas teorias, não pode ser criado, 
mas pode transformar-se, adequar-se e direcionar-se ao ser, num inter-relacionamento cuidado x 
cuidador.  
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