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O tema deste trabalho está inserido na linha de investigação Cuidado na Experiência Humana da Saúde; em diferentes Grupos
Populacionais, correspondente ao Doutorado em Enfermagem, Saúde e Cuidado Humano. Teve como propósito estudar a temática: A
Enfermeira na Cotidianidade do Cuidado Humano, com o objetivo de compor um modelo teórico-explicativo que permitisse explicar e
clarificar alguns pontos relacionados com o perfil da condição humana e da vocação profissional da enfermeira (o), tomando como
realidade empírica, sua ação cotidiana do cuidado em seu ambiente de trabalho. Como objetivos específicos: compreender a relação
teórica existente entre as ações específicas do cuidado e o significado que as enfermeiras dão a esse cuidado; compreender a relação
significativa entre a condição humana da enfermeira (o) e a essência de seu gênero; fazer uma interpretação da problemática dos valores
fundamentais que a enfermeira (o) assume e que guiam sua ação, a partir dos achados do estudo. A abordagem teórico-metodológico foi
a orientação filosófica do Interacionismo Simbólico, utilizando o método da Teoria Fundamentada nos Dados. A partir dos resultados
foi construído um modelo teórico explicativo, integrado pelos seguintes elementos: O Fenômeno: vivendo a cotidianidade da ação do
cuidado da enfermeira; As condições causais: vocação profissional e condição humana; A condição contextual: o ambiente de trabalho.
As estratégias de ação/interação: a cotidianidade da ação de cuidado; As condições intervenientes: sensibilidade e gênero e valores que
guiam a ação; e A conseqüência: reconstruindo a condição humana da enfermeira(o) no cuidado. Finalmente, apresento alguns resultados
que sugiram a luz dos dados: 1- Foram elaboradas cinco categorias: vocação profissional, condição humana, a cotidianidade da ação do
cuidado, sensibilidade e gênero, valores que guiam a ação. 2- Existe uma condição humana da enfermeira (o) com características próprias
dos seres humanos e traços particulares constantes da vida cotidiana próprios das pessoas que se dedicam ao cuidado de si mesmo e dos
outros. 3- O gênero não estabelece diferenças para ser enfermeira (o) e dar cuidado, mostrando à luz dos dados que o ser humano seja
homem ou mulher podem ter a sensibilidade, a vocação, a condição humana e os valores fundamentais para dar cuidado humano. 4- As
enfermeiras, objeto do estudo, tem uma grande auto-estima e auto-realização pessoal e profissional em sua condição de enfermeira (o)
que expressam com orgulho. 5- Elas dão muita importância a saúde emocional e espiritual dentro do marco do cuidado humano. 6-
Expressam grande segurança nas bases epistemológicas, axiológicas e ontológicas de seu papel de Ser Enfermeira (o) e como responsáveis
pelo cuidado de saúde.

THE NURSE IN THE DAY-TO-DAY OF HUMAN CARE

The theme of this study is inserted into the line of investigation Care in the Human Experience of Health; en different Population
Groups, corresponding to the Doctorate in Nursing, Health, and Human Care.  Its purpose is to study the following theme: The Nurse
in the day-to-day of Human Care, with the objective of composing an explicative theoretical model that is able to explain and clarify
some points related to the profile of the human condition and the professional vocation of the nurse, using their day-to-day care within
their work environment as an empirical reality.  Its specific objectives are the following: to comprehend the existing theoretical
relationship between the specific actions of care and the significance the nurses place upon this care; to comprehend the significant
relationship between the human condition of the nurse and the essence of their class; to make an interpretation of the problem
structure concerning the fundamental values that nurses assume and use to guide their actions, based upon the findings of  this study.  The
theoretical-methodological approach used was the philosophical orientation of Symbolic Interactionism, using the Data-Founded
Theory method.  From the results obtained an explicative theoretical model was constructed, integrated by the following elements: The
Phenomenon: living the day-to-day of the action of nursing care; The Causal Conditions: professional vocation and human condition;
the Contextual Condition: the work environment; The Action/Interaction Strategies: the day-to-day in the action of care; the Intervening
Conditions: sensibility and class and values that guide the action; and the Consequence: Reconstructing the Human Condition in Nursing
Care.  Finally, this article presents some of  the results that stemmed from the data:  1 – Five categories were elaborated:  Professional
Vocation, Human Condition, The day-to-day of  the action of  care, Sensibility and Class, Values that guide the Action.  2 – There is a
human condition the nurse with personal characteristics of the human being and individual, personal traits of the day-to-day life of
people who dedicate themselves to their own care and to care for others.  3 – The class does not establish differences between being a
nurse and giving care, highlighting the data that whether the human being is a man or a woman, they can have the sensibility, the
vocation, the human condition, and the fundamental values needed for human care.  4 – The nurses, as objects in this study, have great
self-esteem and personal and professional satisfaction in their condition as nurses, which they express with pride.  5 – They give great
importance to emotional and spiritual health within the limits of human care.  6 – They express great security in the epistemological,
axiological, and ontological bases of their role of Being a Nurse and as those responsible for health care.
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