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Introdução: A unidade de terapia intensiva (UTI) é um local que difere dos demais
locais de internação de um hospital. Os sentimentos do paciente ficam despercebidos
enquanto o cuidado é dirigido para a doença. Esse local com alta tecnologia e
desconfortável, marcado distanciamento da sociedade e pela ausência de privacidade é
o cenário onde a enfermagem presta o cuidado (NASCIMENTO; TRENTINI, 2004).
Segundo Silva (2005), a perda do sensório, as dificuldades para palpar a si próprio, a
não comunicação com a família com a mesma intensidade de antigamente são umas
das circunstâncias vividas pelo paciente do Centro de Terapia Intensiva (CTI). Esses
fatores também são responsáveis por alterar a autoconfiança e/ou valorização de si
próprio e reabilitação do paciente.
A UTI por ser um local onde pacientes estão com risco de vida e/ou com doenças
graves, gera dificuldades para a realização do processo de educação em saúde do
paciente e da família (PALAZZO, 2007).
Sendo assim, o enfermeiro que por sua vez, é um educador em saúde, necessita atuar
junto a essa família, esclarecendo suas dúvidas e transformando em cuidadores. É
imprescindível que as dúvidas da família acerca da doença, das causas, das
conseqüências e a maneira como encará-la, sejam sanadas pelo enfermeiro intensivista
(BLACK; MATASSARIN-JACOBS, 1996 apud CHAGAS; MONTEIRO, 2004).
Portanto, desejamos saber quais são as considerações feitas sobre o papel do
enfermeiro como educador de saúde do CTI. Este estudo torna-se relevante para a
enfermagem, uma vez que parte do pressuposto de que o enfermeiro é o responsável
pela atividade educacional de pacientes e família.  Esta pesquisa poderá contribuir para
que os enfermeiros reflitam sobre o seu papel como educador de saúde do CTI.
	
 Objetivo: Analisar, através da Revisão de Literatura, o papel do enfermeiro como
educador de saúde do CTI. Conclusão: Há poucos artigos descrevendo a prática
educativa do enfermeiro, principalmente no CTI. Portanto, incentivamos que
enfermeiros façam a educação em saúde, principalmente nesta unidade, por se tratar de
uma unidade da qual a família e o paciente necessitarão de orientações para alta do
setor ou para casa.
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