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RESUMO: Jean Watson, em sua Teoria do Cuidado Humano de 1979, considerada como 

uma das Grandes Teorias da Enfermagem Baseadas no Processo Interativo, afirma que o 

principal enfoque da enfermagem está nos fatores de cuidado. Ela apresenta os quatro 

aspectos do metaparadigma de enfermagem, onde o Ser Humano é uma pessoa 

valorizada em si mesma e para si; Saúde, o estado positivo de bem-estar. Objetivou-se 

identificar as publicações científicas de enfermeiros que utilizaram a teoria do Cuidado 

Humano, de Jean Watson. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, 

do tipo revisão narrativa, utilizando como bases de dados BDTD e Google Acadêmico 

com recorte temporal do ano de 2007 a 2018. Analisou-se 10 trabalhos, dentre eles 03 

dissertações, 04 teses e 03 artigos sendo 08 em português e 02 em inglês, com texto 

completo. Realizada nos meses agosto e setembro de 2018. Os pesquisadores 

associaram a Teoria com os cuidados de enfermagem para: 01 pacientes oncológicos, 01 

fomentar o pensamento crítico holístico do enfermeiro, 01 crianças com câncer sob 

assistência paliativa em uma casa de apoio, 01 emprego de intervenções espirituais e 

métodos de aconselhamento psicológico, teológico e psicoterápico, 01 RN de alto risco, 

01 família na atenção aos idosos em cuidados paliativos, 01 sobre experiências e 

dificuldades vivenciadas pela criança com insuficiência renal e da sua família, 01 idosos 

hospitalizados com ulcera por pressão, 01 analisar o conceito de espiritualidade, 01 

cuidador domiciliar do idoso, 01 família de crianças internadas. A teoria de Jean Watson 

contribui para sistematizar ações de cuidado humano e conceitos necessários à prática 

da Enfermagem, estimulando seu desenvolvimento enquanto ciência. Cabe ao 

profissional da enfermagem proporcionar um maior cuidado humanizado, tendo em 

vista que a teoria sobre o cuidado pode dar orientações para quem deseja empregá-los 

na prática ou na pesquisa. 
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INTRODUÇÃO  

 
A partir da questão: “Quais as contribuições da teoria de Jean Watson ao 

pensamento crítico holístico do enfermeiro?”, objetivou-se identificar as publicações 

científicas de enfermeiros que utilizaram a teoria do Cuidado Humano, de Jean Watson. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Jean Watson, em sua Teoria do Cuidado Humano de 1979, considerada como 

uma das Grandes Teorias da Enfermagem Baseadas no Processo Interativo, afirma que o 

principal enfoque da enfermagem está nos fatores de cuidado. Ela apresenta os quatro 

aspectos do metaparadigma de enfermagem, onde o Ser Humano é uma pessoa 

valorizada em si mesma e para si; Saúde é o estado positivo de bem-estar (TALENTO, 

2000). 

Segundo (WILLS,2009) Watson sempre descreveu o ser humano como holístico 

e interativo, o que está explícito em sua descrição como um campo de energia e na 

explicação da saúde e da doença como manifestações do padrão humano. (apud 

WATSON 2005). 

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão 

narrativa do tipo análise documental (BARDIN,2011), utilizando como bases de dados 

BDTD e Google Acadêmico com recorte temporal do ano de 2007 a 2018. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os pesquisadores associaram a Teoria com os cuidados de enfermagem para: 01 

pacientes oncológicos, 01 fomentar o pensamento crítico holístico do enfermeiro, 01 

crianças com câncer sob assistência paliativa em uma casa de apoio, 01 RN de alto risco, 

01 família na atenção aos idosos em cuidados paliativos, 01 sobre experiências e 

dificuldades vivenciadas pela criança com insuficiência renal e da sua família, 01 idosos 

hospitalizados com ulcera por  
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pressão, 01 analisar o conceito de espiritualidade, 01 cuidador domiciliar do idoso, 01 

família de crianças internadas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A teoria de Jean Watson contribui para sistematizar ações de cuidado humano e 

conceitos necessários à prática da Enfermagem, estimulando seu desenvolvimento 

enquanto ciência. Cabe ao profissional da enfermagem proporcionar um maior cuidado 

humanizado, tendo em vista que a teoria sobre o cuidado pode dar orientações para 

quem deseja empregá-los na prática e/ou na pesquisa. 
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