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A essência do cuidar em Enfermagem
só será atingida pela conjugação da
expressão arte e ciência do cuidado, ou
seja, se aliarmos conhecimentos, bases
teórico-científicas, experiência e
pensamento crítico à compreensão de
nós mesmos, cuidadores, e,
conseqüentemente, do outro, ser
cuidado, respeitando seu subjetivismo,
suas respostas psicossociais, sua
percepção de ser e estar na dimensão
cuidado, oportunizando o crescimento
do cuidador e do ser cuidado pela
relação interpessoal, promovendo,
mantendo ou recuperando a dignidade
e totalidade humana.
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