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 “Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito 
conhecimento, que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos 
erguem desdenhosamente a cabeça para o Céu, enquanto que as cheias as 
baixam para a terra, sua mãe.” 

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) 
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RESUMO  

 

(Introdução) Os Cuidados Paliativos são uma área especializada que tem 

como principal alvo a intervenção no sofrimento. Os enfermeiros abordam a 

complexidade das necessidades da pessoa doente e da família com o objetivo 

de lhes aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida, através do 

adequado controlo de sintomas, de uma comunicação adequada, de apoio 

nas tomadas de decisão, facilitando assim os processos de transição. O 

desenvolvimento da Enfermagem precisa de um sentido e a Teoria das 

Transições de Afaf Meleis, centrando-se nas respostas humanas aos 

processos de vida, de saúde e de doença, conceptualiza a transição. Neste 

processo existem condições facilitadoras e inibidoras, sendo imprescindível 

adequar as intervenções de forma a superar os fatores que interferem 

negativamente, enfatizando os favoráveis. Os enfermeiros devem tornar-se 

agentes facilitadores da transição para Cuidados Paliativos, identificando e 

intervindo nas barreiras ao seu desenvolvimento.  

 

(Objetivo) Determinar a perceção dos peritos em Enfermagem à Pessoa em 

Situação Paliativa sobre as condicionantes da transição para Cuidados 

Paliativos.  

 

(Material e métodos) Estudo qualitativo, com abordagem fenomenológica–

descritiva com base na Teoria das Transições de Afaf Meleis. Realizaram-se 

entrevistas semiestruturadas a nove peritos de uma Unidade de Cuidados 

Paliativos de nível III que cumpriram critérios previamente definidos. Análise 

e tratamento de dados com recurso à metodologia de análise de conteúdo de 

Bardin e do software ATLAS.ti® para organização de dados. 

 

(Resultados) Identificaram-se fatores considerados facilitadores para a 

transição, tais como atitudes e significados positivos sobre Cuidados 

Paliativos, profissionais de saúde com competências em Cuidados Paliativos 

e um efetivo trabalho em equipa inter e multidisciplinar. Outros fatores foram 

identificados como inibidores para a transição, tais como suporte familiar 

insuficiente, baixo estatuto socioeconómico, expectativas irrealistas e falta de 
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conhecimento sobre Cuidados Paliativos. Dificuldades na referenciação e 

acesso a Cuidados Paliativos são, também, fatores que condicionam, 

positivamente ou negativamente, a transição. Todos os participantes 

ressalvam a necessidade de formação em Cuidados Paliativos de todos os 

profissionais de saúde, para que possam intervir, com competência, nos 

diferentes níveis de prestação de cuidados.  

 

(Conclusão) O perito em Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa 

executa cuidados especializados de Enfermagem à pessoa doente, familiares 

e seus cuidadores. Identificaram-se como condicionantes para a transição 

para Cuidados Paliativos fatores relacionados com a pessoa, fatores sociais 

e económicos, fatores relacionados com o sistema e a equipa de saúde e 

fatores relacionados com a doença. Os enfermeiros devem tornar-se agentes 

facilitadores da transição para Cuidados Paliativos, identificando obstáculos 

para a transição saudável, intervindo de acordo com as necessidades da 

pessoa doente, familiares e cuidadores.  

 

Palavras-chave: Transição; Cuidados Paliativos; Enfermagem; Estudo 

Qualitativo. 
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ABSTRAT  

(Introduction) The goal of the Palliative Care as a specialised nursing area is 

to relieve the suffering of patients and their families. Nurses are responsible 

for addressing the complexity of needs of the patient and their families with the 

objective to relief the suffering and improve the quality of life. This is done by 

means of assessment and treatment of distressing symptoms, support on 

communication and decision-making conversations in order to enhance the 

transition process. 

The concept of transition is brought by Afaf Meleis’ in her Transitions Theory 

by focusing on human responses to life, health and disease processes. 

According to theory, there are facilitating and inhibiting conditions and 

therefore it is essential to adapt interventions in order to overcome the factors 

that interfere negatively and giving emphasis to the positive ones.  

Nurses must become the facilitators of the patient’s transition process to the 

Palliative Care identifying and stepping in the obstacles to their development.  

 

(Aims of the research) To determine the conditioning factors for the transition 

to Palliative Care from the Clinical Nurse Specialist in Palliative and End of Life 

Care’ perception. 
 

(Approach and method) A qualitative study using a phenomenological-

descriptive approach bases on Afaf Meleis’ Transitions Theory. Semi-

structured interviews were conducted with different nine clinical nurse 

specialists in Palliative and End of Life Care from a Palliative Care Unit. Data 

analysis and treatment using Bardin’s content analysis method and ATLAS.ti® 

software for data management. 

 

(Results) Facilitating factors for transition were identified such as: positive 

attitudes and beliefs about the Palliative Care; healthcare professional’s skills 

and knowledge; effective inter and multidisciplinary teamwork. Insufficient 

family support, low socioeconomic status, unrealistic expectations and lack of 

knowledge about Palliative Care were found as inhibiting factors for the 

accomplishment of the transition. Difficulties with the referral system and 

accessing Palliative Care are also factors that can challenge the transition. All 
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the participants highlight the need for training in Palliative Care for all the 

healthcare professionals in order to provide care with competence and 

knowledge at different levels. 

 

(Conclusions) Clinical nurse specialists in Palliative and End of Life Care are 

providing nursing care to patients, their families and caregivers. The transition 

to Palliative Care can be affected by: factors related to the individual; social 

and economic conditions; health system and healthcare team; and also factors 

related to the disease.  

Nurses must become the facilitators of the patient’s transition process to the 

Palliative Care identifying and stepping in the obstacles to their development 

according to the individual, their family and the caregivers’ needs. 

 

Keywords: Transition; Palliative Care; Nursing; Qualitative Study. 
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INTRODUÇÃO 

Os Cuidados Paliativos (CP), enquanto cuidados holísticos ativos, prestados 

a pessoas com doenças graves, incuráveis e progressivas, que exortam, 

inevitavelmente, sofrimento, têm como objetivo primordial melhorar a 

qualidade de vida (QdV) das pessoas doentes, familiares e cuidadores. Não 

pretendem acelerar nem retardar a morte, mas sim afirmar a vida, 

reconhecendo a morte como um processo natural (International Association 

for Hospice & Palliative Care (IAHPC), 2019). 

A prestação de cuidados de saúde a pessoas cujas doenças são crónicas, 

progressivas, incapacitantes e incuráveis é agente promotor de stress nos 

profissionais de saúde e, com maior notoriedade, nas pessoas doentes, 

família e cuidadores (Ronaldson & Devery, 2001). 

A necessidade, por um lado, de lidar com as mudanças e com os desafios 

que ocorrem ao longo do tempo e, por outro, de se ajustar a essas realidades 

é uma propriedade inerente à vida. 

A Enfermagem toma por foco de atenção as respostas humanas às 

transições, decorrentes de eventos relacionados com processos de saúde/ 

doença e/ou com processos de vida. Desta forma, de acordo com Meleis 

(2010), os enfermeiros antecipam, avaliam, diagnosticam, lidam e ajudam a 

lidar com as mudanças, promovendo um nível máximo de autonomia e de 

bem-estar.  

Transição, na origem da palavra, deriva do latim transitio-ōnis, significa o ato, 

efeito ou modo de passar lenta e suavemente de um lugar, estado ou assunto 

para outro, passagem, fase ou período intermédio num processo evolutivo.  

O processo de transição de cuidados para os CP não deve ser subestimado. 

Considerando-o como um processo caracterizado pela sua singularidade, 

diversidade, complexidade e múltiplas dimensões que geram significados 

vários, determinados pela perceção de cada pessoa, procura-se uma 

transição saudável, que é determinada pelos padrões de resposta desta. 

Assim, as intervenções de Enfermagem, no âmbito das competências 
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autónomas, mas também das interdependentes, devem proporcionar 

conhecimento e capacidade àqueles que as vivenciam.  

Procuramos uma perspetiva holística no cuidar, necessitando o profissional 

de conhecer o crescimento/ desenvolvimento da pessoa/ família, no decorrer 

do seu ciclo vital. Desta forma, através de um cuidado culturalmente 

congruente com as reais necessidades da pessoa, é possível que esta 

alcance o seu estado de bem-estar (Meleis, 2010).  

A transição, enquanto conceito relevante em saúde, remete-se para a 

mudança do status de uma pessoa. Este conceito tem sido estudado em 

saúde, contudo, estudos empíricos já realizados reforçam a necessidade de 

abordagem deste mesmo conceito em CP.  

A Teoria das Transições, de Afaf Meleis, enquanto teoria de médio alcance 

consagra que, durante a nossa vida, somos alvo de transições que vão desde 

o tornar-se pai e/ou mãe à morte de um familiar próximo, passando pelas 

etapas de desenvolvimento humano, como a infância e a adolescência, ao 

casamento, enquanto mudança ao nível organizacional, por exemplo, 

integrando ainda as transições de estados de saúde plena para situações de 

doença (Meleis, 2010). As transições são resultado de eventos críticos e das 

mudanças produzidas em indivíduos ou ambientes. O desenvolvimento da 

Enfermagem precisa de um sentido e a Teoria da Transição de Afaf Meleis, 

centrando-se nas respostas humanas aos processos de vida, de saúde e de 

doença, guia conceptualmente este estudo. 

A experiência de transição começa assim que um evento ou mudança é 

antecipado. Todo e qualquer ser humano experiencia processos de mudança 

durante a sua vida e os enfermeiros lidam, pela sua intervenção, desde o 

nascimento ao morrer, com os ambientes de mudança e de suporte. Assim, 

todo e qualquer evento de mudança, influenciado por fatores facilitadores e 

inibidores, caracteriza-se pela sua singularidade, diversidade e complexidade, 

criando diversos significados determinados pela perceção de cada indivíduo. 

As condições que podem influenciar a qualidade da experiência de transição 

e as suas consequências são os significados que a pessoa lhe atribui, as suas 
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expectativas face à nova situação, o seu nível de conhecimento e capacidade 

e o ambiente em que a pessoa se insere. O enfermeiro interage com a pessoa 

e a família numa situação de saúde/doença, inserido num contexto 

sociocultural e que vive de alguma maneira uma transição real ou por 

antecipação. Todas as transições desencadeiam mudança e para 

compreendê-la é fundamental identificar os seus efeitos e significados e, 

assim, o enfermeiro deve envolver-se de forma a providenciar conhecimento 

e suporte durante este período que é de grande vulnerabilidade, no qual as 

pessoas são confrontadas com dificuldades para o autocuidado e o cuidar 

(Meleis, 2000).  

Fringer, Hechinger e Schnepp (2018) referem que as pessoas com 

necessidades paliativas e as suas famílias experienciam transições. Importa 

identificar barreiras para que estas decorram dentro da normalidade possível. 

É natural que no processo de transição existam condições facilitadoras e 

inibidoras que é necessário compreender para adequar as estratégias de 

forma a ultrapassar os fatores que interferem negativamente e enfatizar os 

favoráveis (Meleis et al., 2000).  

Exemplos destas condicionantes, encontrados em outras situações de 

transição, são o significado atribuído, as crenças e atitudes pessoais, o nível 

socioeconómico e a preparação e conhecimento prévio à transição. O suporte 

social, que vai do apoio familiar ao suporte dos profissionais de saúde, é, 

igualmente, determinante na transição. Emerge, assim, a necessidade de 

promover uma transição saudável, com o objetivo de melhorar as respostas 

aos processos de vida, saúde e doença, sendo o enfermeiro um facilitador do 

processo (Meleis et al., 2000).   

O presente estudo resulta da perceção de que este não é apenas um desafio, 

mas também uma oportunidade de desenvolvimento da área do 

conhecimento da disciplina e de desenvolvimento das práticas, podendo os 

enfermeiros facilitar o processo de transição das pessoas doentes e das 

famílias confrontadas com a necessidade de CP.  
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Procuramos, através de entrevistas a enfermeiros peritos em Enfermagem à 

Pessoa em Situação Paliativa (EPSP), determinar as perceções relativamente 

aos fatores determinantes na transição para CP. Iniciando por um 

enquadramento dos CP, focalizando na organização destes em Portugal e da 

formação em CP, realçando a sua importância face ao cada vez maior número 

de desafios, espoletados por mudanças na sociedade. Efetuamos 

posteriormente uma revisão sobre a Teoria da Transição de Afaf Meleis. 

Seguidamente, apresentamos uma revisão sobre o cuidado transacional em 

CP e o papel da Enfermagem e do perito em EPSP.  

Dado o paradigma de investigação selecionado, paradigma qualitativo, a 

revisão da literatura ocorreu posteriormente à análise de dados, isto porque 

se pretende obter uma descrição pura dos fenómenos em estudo. Quanto 

menos ideias ou noções pré-concebidas os investigadores tiverem sobre os 

fenómenos investigados, menos possibilidade existe de que os seus vieses 

influenciem a investigação. Quanto à sua natureza, trata-se de um estudo 

fenomenológico-descritivo, através da realização de entrevistas a peritos em 

EPSP de uma Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) onde se executem CP 

de nível III.  

Por fim, apresentamos os resultados, em simultâneo com a sua discussão, e 

as considerações finais deste estudo. 

A presente dissertação encontra-se redigida segundo o novo acordo 

ortográfico da Língua Portuguesa e em consonância com a última atualização 

da 6.ª Edição da Norma da American Psychological Association (APA, 2019).  
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

I - A TRANSIÇÃO PARA CUIDADOS PALIATIVOS 

 

1. Cuidados Paliativos 

 

Falar de CP significa, em primeiro lugar, falar de cuidados de saúde. Não são 

caridade, não são cuidados de apoio social, são cuidados de saúde e são uma 

área de especialização, como é o caso de tantas outras especialidades 

médicas. Os CP são prestados por uma equipa inter e multidisciplinar que se 

dedica a ajudar a viver, e não a ajudar a morrer, pessoas em situação de 

doença crónica e/ou grave, progressiva ou incurável (Moura, 2011; Radbruch 

& Payne, 2010).  

O aumento da esperança média de vida, a par dos avanços das ciências 

médicas, com a procura constante pela cura das doenças, encaminhou-nos 

para a desumanização dos cuidados, emergindo a necessidade de olhar para 

a pessoa com uma doença e não para a doença que está na pessoa 

(Twycross, 2003). Atualmente vivemos numa cultura de produção de saúde, 

focando os cuidados na prevenção e cura da doença. A melhoria das 

condições e os avanços permitem viver mais tempo, contudo surge, também, 

uma cronicidade de patologias, fator que leva a reformular a finalidade dos 

cuidados. Quando não existe cura e nos deparamos com a inevitabilidade da 

morte, nos serviços de saúde de hoje, esta realidade ainda é perturbadora. 

As pessoas que necessitam destes cuidados têm um leque diversificado de 

necessidades que ultrapassam os sintomas físicos e que exigem uma 

especificidade de cuidados. Em Portugal, no ano de 2018, cerca de 102 mil 

pessoas doentes adultos e cerca de 8 mil em idade pediátrica necessitaram 

de CP, no entanto apenas 25 mil 570 pessoas doentes adultos e 90 em idade 

pediátrica acederam a esses mesmos cuidados (Observatório Português de 

Cuidados Paliativos [OPCP]b, 2019).  

Os CP são uma área especializada que tem como principal alvo a intervenção 

no sofrimento. Ao longo da vida temos experiências de sofrimento não 

necessariamente ligadas a situações de saúde/doença e será, portanto, 

quimérico dizer que o sofrimento não é inerente à vida. O objetivo 
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multidisciplinar é intervir ativamente na prevenção e alívio do sofrimento, de 

forma a que este não se torne disruptivo e destrutivo. Os CP promovem 

cuidados de conforto, o alívio do sofrimento e defendem a dignidade humana 

à pessoa a quem foi diagnosticada uma doença incurável, progressiva e 

incapacitante, que a acompanhará até ao fim de vida; são cuidados centrados 

na pessoa e não na doença, procuram uma aliança entre a pessoa e a família/ 

cuidador, promovendo a reconciliação interior em detrimento da cura da 

doença (Twycross, 2003; Radbruch & Payne, 2010). Contudo, dar respostas 

efetivas no processo de fim de vida exige cuidados humanos, integrais e 

prestados por equipas de saúde com formação especializada em CP (Barbosa 

& Neto, 2006). 

Os CP, de acordo com a Lei n.º 52/2012, de 5 de setembro (Lei de Bases dos 

Cuidados Paliativos [LBCP]), são  

 
Os cuidados ativos, coordenados e globais, prestados por unidades e equipas 

especificas, em internamento ou no domicílio, a doentes em situação em 

sofrimento decorrente de doença incurável ou grave, em fase avançada e 

progressiva, assim como às suas famílias, com o principal objetivo de promover 

o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, através da prevenção e alívio do 

sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, com base na identificação 

precoce e do tratamento rigoroso da dor e outros problemas físicos, mas também 

psicossociais e espirituais (p.5119).  

 

Em Portugal, esta lei aclama o direito e regulamenta os CP, esclarece a 

responsabilidade do Estado e cria a Rede Nacional de Cuidados Paliativos 

(RNCP).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (2016) define CP como os cuidados 

que melhoram a QdV das pessoas e suas famílias, abordando os problemas 

associados às doenças que ameaçam a vida, prevenindo e aliviando o 

sofrimento através da identificação precoce e avaliação minuciosa da dor e 

outros, tratam os problemas associados às doenças, quer sejam problemas 

físicos, psicológicos, sociais ou espirituais.  

Radbruch e Payne, em 2009, definiram CP como cuidados ativos e totais à 

pessoa doente cuja doença não responde à terapêutica curativa, sendo 

primordial o controlo da dor e de outros sintomas, problemas sociais, 
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psicológicos e espirituais; são cuidados interdisciplinares que envolvem a 

pessoa doente, a família e a comunidade nos seus objetivos; devem ser 

prestados onde quer que a pessoa deseje ser cuidada, seja em casa ou no 

hospital; afirmam a vida e assumem a morte como um processo natural e, 

como tal, não antecipam nem adiam a morte, procuram preservar a melhor 

QdV possível até à morte (Capelas, Simões da Silva, Alvarenga, & Coelho, 

2016) 

No século XXI, deparamo-nos com doenças que não se curam e as pessoas 

convivem com elas durante um período muito prolongado e, inevitavelmente, 

o sofrimento pode existir; importa perceber que a pessoa não se reduz à 

doença e à sintomatologia física, mas que é um ser biopsicossocial e 

espiritual, elemento de uma família, de uma comunidade e, como tal, deve ser 

integrado no processo de tomada de decisão sobre o seu processo de saúde/ 

doença. Pretendem-se os melhores cuidados, com vista à melhor QdV 

possível (Doyle & Woodruff, 2013).  Desta forma, a OMS (2006) delineou 

princípios nos quais os CP se baseiam, consagrados, também, na Lei n.º 

52/2012 de 5 de setembro, que são os seguintes:  

- Afirmar a vida e aceitar a morte como um processo natural, não a provocando 

(eutanásia) ou atrasando (obstinação terapêutica), sendo ambas reprováveis; 

- Promover a QdV e o bem-estar da pessoa e família;  

- Promover cuidados personalizados, centrados na pessoa, de forma holística, 

implicando formação especializada e trabalho multidisciplinar;  

- Atuar nas diferentes necessidades da pessoa e família, não se centrando no 

prognóstico e diagnóstico ou nos sintomas físicos de forma exclusiva, 

procurado a atuação precoce, de forma a aliviar o sofrimento; 

- Abranger as necessidades das famílias e cuidadores, estendendo-se até  ao 

luto, pelo que pessoa e família são uma díade inseparável;  

- Promover uma intervenção rigorosa, com respeito pelos valores, crenças e 

práticas pessoais, culturais e religiosas;  

- Promover a continuidade de cuidados ao longo da doença.   

Os CP impõem respeito mútuo e cooperação (Twycross, 2003). Assim, 

definem-se áreas basilares a serem desenvolvidas pelos CP que são o 

controlo de sintomas, a comunicação adequada, o apoio à família e o trabalho 

em equipa (Barbosa & Neto, 2006; Council of Europe, 2003; Twycross, 2003). 
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Devem respeitar a autonomia, a vontade, a individualidade, a dignidade da 

pessoa e a inviolabilidade da vida humana (LBCP, 2012). Idealmente, iniciar-

se-ão na fase curativa, estendendo-se até ao luto, como podemos observar 

na figura seguinte.  

 

 

Defende-se hoje que, com vista à maximização da qualidade de vida do doente, a 

introdução dos Cuidados Paliativos se faça tão precocemente quanto possível no 

curso de uma doença crónica e/ou grave (...). A oferta de Cuidados Paliativos faz-se, 

assim, com base num conjunto de necessidades determinadas pelo sofrimento na 

doença e não por uma especificidade de qualquer diagnóstico. Inicialmente, este tipo 

de cuidados destinava-se apenas aos doentes com cancro, nos estadios terminais 

desta doença. Com o desenvolvimento crescente da paliação e por questões éticas 

de equidade, justiça e acessibilidade a cuidados de saúde, situações como as 

insuficiências avançadas de órgãos (cardíaca, renal, hepática, respiratória), a SIDA 

em estadio terminal, as doenças neurológicas degenerativas, as demências na sua 

fase final, a fibrose quística e tantas outras, passaram a figurar num vasto leque das 

patologias cujos doentes apresentam necessidades muito semelhantes e que muito 

beneficiarão se receberem Cuidados Paliativos de qualidade (Capelas, M. L., 

Gonçalves, E., Marques, A. L., Neto, I. G., Salazar, H., Sapeta, P., & Tavares, M., 

2010, pp.4-5). 

 
A implementação e disseminação dos CP tem sido encarada como uma 

abordagem complexa e rigorosa (Capelas et al., 2010), existindo assimetrias 

em todo o mundo, incluindo a nível nacional.   

 
Uma cobertura, estrutural e profissional, nacional e na generalidade dos distritos, 

muito abaixo do minimamente aceitável a que acrescem profundas assimetrias a nível 

distrital. Esta assimetria não garante uma abordagem especializada integrada e 

articulada entre as diferentes valências/equipas, por ausência de uma ou mais 

Figura 1 - Modelo de transição progressiva - Alocação de recursos e prestação de cuidados aos doentes com 
cancro/doença avançada  (Adaptado da OMS, 1996 e APCPb, 2006). 
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valências, sendo um sério obstáculo à acessibilidade a estes recursos como um 

Direito Humano e condição nuclear para uma cobertura universal de saúde (OPCPb, 

2019, p.36)  

 

A OPCP conclui que “a cobertura universal de recursos de Cuidados 

Paliativos no nosso país está longe de estar alcançada assim como revela 

profundas assimetrias a nível distrital/regional e de tipologias” (OPCPb, 2019, 

p.38).  

A introdução dos CP deverá, portanto, iniciar-se o mais precocemente 

possível, em articulação com os cuidados curativos, ou seja, os CP 

acompanham depois do diagnóstico, durante os tratamentos e no processo 

de morrer, assim como promovem a assistência à família no processo de luto. 

Os CP não se devem cingir aos doentes terminais, em “fim de linha”, devem, 

sim, afirmar-se como uma intervenção estruturada e rigorosa nas doenças 

crónicas, progressivas e incuráveis que instigam sofrimento (Associação 

Nacional de Cuidados Paliativos [ANCP]a, 2006). 

O objetivo da Medicina, ao contrário do tanto se afirmou, e, infelizmente, ainda 

se afirma, sobretudo com a disseminação dos antibióticos no século XX, não 

é curar todas as pessoas. Associa-se os CP ao momento em que a Medicina 

não tem resposta efetiva, quando já não há nada a fazer. Importa desmistificar 

esta onda de pensamento e procurar tornar os CP cuidados de 

acompanhamento, mesmo quando a pessoa ainda está em tratamentos 

(ANCPa, 2006).  

A Ocidente evolui-se para um sistema que aceita, reconhece e tolera a 

heterogeneidade social, cultural, ideológica, religiosa e étnica e as questões 

do fim de vida são exemplo disso. As pessoas contemplam experiências de 

vida e ideias que expressam livremente e que têm de ser valorizados, leia-se 

autodeterminação (Nunes, 2017). A evolução da Ciência e da Medicina, a 

transformação contínua da sociedade, emergindo uma sociedade pluralista, e 

a perceção da insuficiência de referenciais éticos contribuíram para o 

surgimento de uma nova Ética Social (Nunes & Melo, 2012). A Bioética orienta 

os estudos no campo das Ciências da Vida e orienta os conhecimentos 

científicos no confronto com os valores humanos para a tomada de decisões 

que envolvem o bem da pessoa humana. A Bioética surge como um novo 
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domínio de reflexão sobre a ação prática que aborda as questões humanas 

com o desígnio de proteger a dignidade humana na sua singularidade e 

universalidade (Nunes, 2017).  

A prática do profissional de saúde rege-se em torno de princípios éticos que 

alicerçam o exercício e valorizam a autonomia da pessoa. Beauchamp e 

Childress (2019) retomaram e formularam os princípios éticos, sendo eles a 

autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça. Pimenta (2015) 

refere que os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, são 

sensibilizados pelos doentes em fase terminal no que respeita a decisões 

relativas à sua situação de saúde. Acrescenta que os dilemas éticos atuais 

dos enfermeiros são, em grande parte, o reflexo de défices de formação para 

lidar com a complexidade que envolve a vida e a morte.  

A sociedade, em função dos desenvolvimentos tecnológicos e da evolução da 

Medicina, tem criado a ideia da imortalidade, arrastando o fim de vida para os 

hospitais onde se procura a todo o custo evitar a morte. Hennezel (2001, p.56) 

afirma que ”a Medicina otimizada deste final de século acabou por esquecer 

o Homem”. 

 

1.1. Organização dos Cuidados Paliativos em Portugal 

 

O desenvolvimento dos CP, em Portugal, sustenta-se numa rede integrada no 

Sistema Nacional de Saúde e contempla diferentes níveis de diferenciação de 

prestação de cuidados, tendo em consideração as diferentes tipologias e 

complexidade das necessidades das pessoas doentes e suas famílias. 

Embora pese a necessidade de existirem estruturas físicas e/ou orgânicas 

(Unidades de Cuidados Paliativos, Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em 

Cuidados Paliativos, Equipas Domiciliárias de Suporte em Cuidados 

Paliativos e centros de dia), importa disponibilizar e articular, de forma 

adequada, ações paliativas, CP generalistas, especializados e centros de 

excelência (Capelas et al., 2016). 

As ações Paliativas, ou CP de nível I, incluem cuidados que integram os 

princípios e filosofia dos CP, implementados em qualquer serviço não 

especializado nestes cuidados. Procuram o alívio do sofrimento, através de 

medidas farmacológicas e não farmacológicas que promovam o controlo de 
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sintomas, a comunicação com a pessoa doente e família, identificação e 

acompanhamento de pessoas doentes com necessidades paliativas, com 

referenciação, em caso de complexidade, para outro nível de diferenciação. 

Desta forma, é imprescindível que os profissionais tenham formação básica 

em CP (Capelas et al., 2016; Radbruch & Payne, 2010).   

Os CP Gerais, ou CP de nível II, são executados por profissionais que 

exercem funções em serviços com maior confluência de pessoas com doença 

crónica e avançada, contudo o seu foco de intervenção profissional não é este 

(Por exemplo, Cuidados de Saúde Primários, Oncologia, Medicina Interna) 

(Capelas et al., 2016; Radbruch & Payne, 2010).  

Os CP Especializados são prestados por equipas cuja única função é a 

prestação de CP, com níveis de maior complexidade, requerendo um nível 

diferenciado de intervenção. Como requisitos para a prestação de CP 

especializados destaca-se a multidisciplinariedade de profissionais, com um 

único foco de atividade e formação avançada (pós-graduação e/ou mestrado) 

(Capelas et al., 2016; Radbruch & Payne, 2010). 

Os Centros de excelência prestam CP especializados em diversos contextos 

e assumem-se como centros de referência para educação, formação e 

investigação (Capelas et al., 2016; Radbruch & Payne, 2010). 

Os CP especializados, ou de nível III, de acordo com a Comissão Nacional de 

Cuidados Paliativos (CNCP, 2017), são locais onde se reúnem condições e 

capacidades próprias dos CP de Nível II (CP gerais) e acrescem as seguintes 

características:  

- Desenvolvem programas estruturados e regulares de formação diferenciada 

ou avançada em CP;  

- Desenvolvem atividade regular de investigação diferenciada em CP; 

- Possuem experiência e diferenciação reconhecidas que lhes permitem 

responder a situações de elevada exigência e complexidade em matéria de 

CP, assumindo-se como unidades de referência; 

- Integram no seu funcionamento próprio equipas que permitem oferecer 

maior variedade e continuidade de CP diferenciados, englobando 

internamento, ambulatório e cuidados domiciliários. 

Os CP são cuidados diferenciados que podem ser prestados em regime de 

internamento, ambulatório ou domiciliário, podendo ser organizados como:  
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- Unidade de Cuidados Paliativos (UCP): centrada em instalações e lugares 

de internamento próprios, especificamente dedicados a CP;  

- Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em CP (EIHSCP): orientada para 

pessoas doentes internados, em hospitais ou outras unidades de 

internamento;  

- Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP): dirigida a 

pessoas doentes em ambulatório, em cuidados domiciliários ou internados em 

unidades de cuidados continuados (Capelas et al., 2016; Radbruch & Payne, 

2010). 

De forma a existir equidade no acesso aos CP, de acordo com o seu grau de 

complexidade, a CNCP (2017) estabeleceu critérios de prioridade de 

intervenção na referenciação para Equipas/Unidades de CP. 

Uma UCP presta cuidados especializados em regime de internamento, 

podendo integrar estruturas hospitalares, de agudos ou não agudos, mas 

pode também ser autónoma de uma estrutura hospitalar. A UCP é uma 

unidade de internamento, com espaço físico próprio, preferencialmente 

localizada num hospital, para cuidar de pessoas em situação clínica complexa 

e de sofrimento, decorrente de doença severa e/ ou avançada, incurável e 

progressiva. Procurar-se-á, neste tipo de unidades, a prestação de cuidados 

tendo em conta uma perspetiva de alta precoce, com transferência para um 

outro nível de CP (Capelas et al., 2016; Portaria n.º 340/2015).  

A EIHSCP, de acordo com o art.º 25 do Decreto-Lei n.º 101/2006, é uma 

equipa multidisciplinar que tem como finalidade prestar aconselhamento 

diferenciado em CP aos serviços do hospital, podendo prestar cuidados 

diretos e orientação do plano individual de intervenção às pessoas doentes 

internadas em estado avançado ou terminal para as quais seja solicitada a 

sua atuação.  

A ECSCP é uma equipa multidisciplinar, com formação em CP, que presta 

cuidados aos que deles necessitam, no domicílio, apoiando os seus familiares 

e cuidadores e aconselhando os profissionais de saúde que prestam esses 

cuidados (Radbruch & Payne, 2010).  

O avanço tecnológico e científico tem contribuído para a segmentação da 

Medicina, com a criação de especialidades e subespecialidades, nas quais os 

profissionais de saúde se aperfeiçoam em determinado segmento. Desta 
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forma, a formação de profissionais tecnicamente capazes deixa à margem a 

preocupação com a alma humana. A personalização e o cuidado 

holisticamente congruentes são fundamentais, uma vez que cada pessoa é 

um ser único e irrepetível (Lei n.º 156/2015). 

 

1.2. Formação em Cuidados Paliativos 

 

A formação em CP oferece aos profissionais de saúde aprendizagens para 

que se adequem os cuidados às pessoas doentes com necessidades 

paliativas e a investigação contribui para o aperfeiçoamento desses mesmos 

cuidados. A formação é internacional e consensualmente reconhecida como 

um elemento essencial e determinante para a prática dos CP. Os CP são uma 

área específica e especializada de cuidados e a formação é, unanimemente, 

apontada como essencial para sucesso das equipas de CP (APCPb, 2006).  

A formação contínua e a investigação são dois indicadores fundamentais do 

processo de avaliação da qualidade de um determinado recurso em saúde, 

daí que a promoção de formação a toda a equipa deva ser uma prioridade, 

sempre com base nas necessidades de melhoria da qualidade dos cuidados 

prestados, bem como das necessidades individuais. Enuncia-se como critério 

de qualidade que todos os membros da equipa tenham formação de nível 

básico em CP e que idealmente metade da equipa possua formação de nível 

intermédio/ avançado, de acordo com as recomendações para a formação CP 

(APCPa, 2006). A CNCP (2017) contempla que a formação avançada exija, 

para além da diferenciação profissional adequada, formação teórica 

específica e experiência prática efetiva e continuada em CP.  

Pode definir-se três níveis de formação para diferentes destinatários: 

formação básica, de nível A; formação pós-graduada, de nível B ou 

intermédio; formação pós-graduada de nível C ou avançada. Os programas 

de formação básica, ou nível A, são programas que variam entre 18 a 45 horas 

de formação e têm como destinatários estudantes de saúde e profissionais de 

saúde em geral. Os programas de formação pós-graduada, ou de nível B, 

dizem respeito a programas de formação com entre 90 e 180 horas e têm 

como destinatários profissionais envolvidos em situações com necessidades 

paliativas. Por último, os programas de formação especializada em CP, ou 
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nível C, dizem respeito a mestrado ou pós-graduação, com mais de 280 horas, 

com estágios profissional, com a duração mínima de duas semanas em 

unidades com idoneidade e têm como destinatários  profissionais que 

exerçam funções em serviços ou equipas em que a atividade principal é CP 

(APCPa, 2006). 

As intervenções de CP promovem o bem-estar físico e psicológico, através do 

controlo de sintomas, melhoram a comunicação entre pessoas doentes, 

famílias e cuidadores, aumentam a sua satisfação e facilitam as transições 

(Zhi & Smith, 2015). Os CP tendem a ser um modelo de custo efetivividade 

de prestação de cuidados que é benéfico para a gestão dos sistemas de 

saúde. Mais do que aumentar camas em CP, importa levar os CP a todas as 

pessoas que deles precisam (Chow & Dahlin, 2018; Kaasa et al., 2018; 

Mazanec & Prince-Paul, 2014; Nickolich, El-Jawahri, Temel, & Le Blanc, 

2016).  
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2. Teoria das Transições, de Afaf Meleis 

 

A Enfermagem, enquanto disciplina com conhecimento próprio e 

fundamentado, e os enfermeiros, enquanto profissionais habilitados para o 

desenvolvimento da profissão, tomam por foco de atenção quer as respostas 

humanas às transições, quer a procura de conhecimento (Chick & Meleis, 

1986; Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro [REPE], 1996). 

Para os enfermeiros, o desafio surge com a necessidade de suporte nos 

processos de transição, procurando conhecê-lo, planeando e implementando 

intervenções que se traduzam em ganhos em saúde, perspetivando-se a 

sensação de bem-estar e estabilidade da pessoa. Enquanto disciplina, a 

Enfermagem é dotada de conhecimentos próprios, de conceitos, de teorias e 

de metodologias de investigação que refletem a sua perspetiva sobre o cuidar, 

assumindo-se o cuidado como objeto epistemológico da Enfermagem (Morse, 

1990; Leopardi, Gelbke, & Ramos, 2001). 

De acordo com o Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro 

(REPE), revisto pela Ordem dos Enfermeiros (OE) em 2015, constante no 

Decreto Lei n.º 161/96, artigo 4º, alínea 1, Enfermagem é definida como: 

 
A profissão que, na área de saúde, tem como objetivo prestar cuidados de 

Enfermagem ao ser humano, são e doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos 

sociais em que ele está integrado, de forma a que mantenham, melhorem e 

recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão 

rapidamente quanto possível (p.2960).  

 

O desenvolvimento de modelos concetuais, teorias de médio alcance e teorias 

que se debrucem sobre a prática tem o objetivo de descrever e explicar os 

fenómenos de Enfermagem, dentro do seu domínio de intervenção sejam elas 

independentes ou interdependentes (Cestari, 2003; Colley, 2003; Smith, 

2008; Smith & Parker, 2010). O desenvolvimento destes modelos contribui 

para a melhoria contínua dos cuidados, tornando-os numa Prática Baseada 

na Evidência (PBE). Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) 

(ICN, 2012, p. 10), a PBE consiste num “método de resolução de problemas 

no âmbito da decisão clínica que incorpora uma pesquisa da melhor e mais 

recente evidência, experiência e avaliação clínica, bem como as preferências 
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do utente no contexto do cuidar”. Para Sackett, Straus, Richardson, 

Rosenberg, e Haynes (2003), a PBE integra a habilidade clínica, ou seja, a 

capacidade para utilizar conhecimentos provenientes da prática e 

experiências prévias na identificação do estado de saúde e consequente 

identificação de diagnósticos, assim como determina potenciais riscos e 

benefícios possíveis das intervenções planeadas. Integra, ainda, os valores, 

expectativas e preocupações das pessoas doentes, tornando-os agentes 

decisivos no processo de tomada de decisão.  

Em 2000, através da revisão de literatura em Enfermagem, Meleis, Sawyer, 

Im, Messias, e Schumacher afirmam que os enfermeiros devem antecipar, 

avaliar, diagnosticar, lidar e ajudar as pessoas a experienciar os processos 

transacionais, processos esses que o ser humano vivencia durante o seu ciclo 

vital, enquanto processo contínuo de transformação de um estado, fase ou 

períodos, para outro. A necessidade, por um lado, de lidar com as mudanças 

e com os desafios que ocorrem ao longo do tempo e, por outro, de se ajustar 

a essas realidades é uma propriedade inerente à vida.  

Com o desenvolvimento do conhecimento próprio da disciplina tem vindo a 

assumir-se que a transição representa o processo que conduz à integração 

das mudanças na forma de ser e de estar, desencadeando um processo de 

reorientação e redefinição do modo de ser e de estar do indivíduo que a vive 

(Bridges, 2004; Chick & Meleis, 1986; Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006). 

A transição torna-se numa área de atenção para enfermeiros quando esta 

interfere na saúde das pessoas ou quando as respostas às transições são 

manifestadas por comportamentos que influenciam a saúde (Chick & Meleis, 

1986). 

As transições serão, portanto, experiências humanas descritas como o 

conjunto das respostas, ao longo do tempo, influenciadas por condicionantes 

intrínsecas e extrínsecas, por expectativas e pela perceção dos indivíduos, 

pelos significados atribuídos a essas experiências, pelos conhecimentos e 

capacidades, assim como pelo impacto dessas modificações, promovendo 

um estado de completo bem-estar e não exclusivamente a ausência de 

doença (Meleis, Hall, & Stevens, 1994; Meleis & Trangenstein, 1994). 

Vivenciar a transição requer a incorporação de novos conhecimentos, a 

alteração de comportamentos, a redefinição de significados e consequente 
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alteração/ redefinição de si mesmos e do papel que a si se atribuem no 

contexto social (Chick & Meleis, 1986; Meleis et al., 2000). 

Ao longo da vida ocorrem mudanças que interferem com a saúde. Poderemos 

afirmar que mudança e transição são diferentes palavras para designar o 

mesmo conceito?  

O conceito de transição é distinto do conceito de mudança. Se por um lado 

uma mudança aponta para uma situação, uma transição aponta para a 

vivência da situação; a mudança pode ser entendida como um processo 

externo e a transição um processo interno. A mudança, seja ela pretendida ou 

forçada, pode implicar uma transição (Bridges, 2004; Chick & Meleis, 1986; 

Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006). 

Nos processos de mudança, as transições passam pela alternância entre 

períodos de estabilidade e de instabilidade, caracterizando-se estas como 

processos organizados, numa determinada sequência, que decorrem ao 

longo de diversas fases, sendo o processo, a perceção e a rutura definidos 

como características universais da transição.  

Neste processo, o início e o fim não são simultâneos, existindo uma noção de 

movimento que envolve tanto a rutura com a vida tal como era conhecida, 

como as respostas da pessoa ao evento que desencadeou a transição (Chick 

& Meleis, 1986). A transição deverá ser entendida como processo que ocorre 

num tempo, com sentido de fluxo e movimento, sem limites definidos 

(Canaval, Jaramillo, Rosero, & Valencia, 2007). 

De acordo com Chick e Meleis (1986), a sequência é invariável. Todavia, a 

duração e o efeito da rutura de cada fase não o são. A duração da transição 

corresponde ao período de tempo que decorre entre a antecipação, quando 

possível, da necessidade de mudar e a estabilidade na nova condição. A 

perceção guarda estreita relação com o significado que a transição assume 

para quem a experiencia, sendo esta influenciada pelo ambiente e pelas 

características do indivíduo e influenciadora das respostas aos eventos e, por 

essa via, dos resultados da transição. Outra característica elementar da 

transição é a rutura (Chick & Meleis, 1986), traduzindo a ideia de quebra nas 

relações, nos compromissos ou com o previamente estabelecido. Quem 

vivencia uma transição é confrontado com a rutura, uma rutura com os laços 

que suportam e fortalecem os sentimentos de segurança no mundo tal e qual 
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como o conhece. Esta fratura pode ocorrer a diversos níveis, nomeadamente, 

pela perda de referências, pela incongruência entre as expectativas 

construídas no passado e as perceções do presente, pela discrepância entre 

a necessidade e a disponibilidade, mas também pela acessibilidade de 

recursos para a sua satisfação (Chick & Meleis, 1986). 

A partir de uma revisão de estudos de investigação desenvolvidos em torno 

das transições, em 2000, Meleis, Sawyer, Im, Messias, e Schumacher 

apresentam a Teoria de Médio Alcance das Transições, afirmando que a 

transição é um dos conceitos centrais da disciplina.  

As teorias de Enfermagem de Médio Alcance são “próprias da prática de 

Enfermagem e especificam a área da prática, diversidade etária do doente, 

ação ou intervenção e efeito proposto” (Tomey & Alligood, 2004, p.421). 

A Teoria das Transições tem sido largamente discutida, testada e utilizada em 

Enfermagem, promovendo a reflexão, proporcionando uma nova forma de 

pensar à profissão, desenvolvendo-a sob uma ciência, dando, assim, aos 

seus profissionais a PBE (Tomey & Alligood, 2004). 

De acordo com Meleis (2010), as transições são desencadeadas por eventos 

críticos em ambientes ou indivíduos e, desta forma, Meleis organizou a teoria 

em torno de três conceitos centrais: a natureza das transições, os fatores 

determinantes para a transição e os padrões de resposta. 

 

2.1. Natureza das transições 

 

Analisadas de acordo com o tipo, o padrão e as propriedades da transição. 

 

2.1.1. Tipos de transição 

 

A literatura revela que os enfermeiros refletem e debruçam-se sobre 

diferentes contextos/ situações como sendo transições (Meleis, 2007). 

Quanto ao tipo, as transições podem ser de saúde/doença, de 

desenvolvimento, situacionais e organizacionais (Schumacher & Meleis, 

1994). 

O impacto das transições de saúde/doença em indivíduos e famílias tem sido 

explorado  em diversos contextos de saúde; este tipo de transição está 
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relacionado com uma alteração no desempenho de papel resultante de 

modificação da condição de saúde, da passagem de um estado saudável para 

viver com uma doença crónica ou do agravamento do estado da condição de 

saúde (Meleis, Sawyer, Im, Messias, & Schumacher, 2000; Meleis & 

Trangenstein, 1994). Entre as transições desenvolvimentais, tornar-se pai ou 

mãe é a transição sobre a qual mais se debruçam os investigadores em 

Enfermagem. A transição desenvolvimental está, portanto, associada a 

eventos de desenvolvimento, individual ou familiar, como também é exemplo 

a passagem da infância para a adolescência, mas também o envelhecimento 

(Canaval, et. al, 2007; Meleis et al., 2000).  

As mudanças em papéis educacionais e profissionais, a imigração, a inclusão 

ou perda de um membro da família por nascimento ou morte, assim como o 

assumir do papel de cuidador, por exemplo, foram conceptualizados como 

transições situacionais; serão transições associadas a eventos que exigem a 

definição ou redefinição de papéis da pessoa, seja do próprio indivíduo ou 

família (Meleis, 1985; Meleis et al., 2000).  

Para além das transições que ocorrem a nível individual ou familiar, existem 

transições nas organizações, afetando a vida das pessoas que trabalham 

nelas e os clientes das mesmas. As transições organizacionais representam 

transições no ambiente e podem ser precipitadas por mudanças na esfera 

social, política ou económica, ou por mudanças intra organizacionais, na 

estrutura ou na dinâmica (Meleis et al., 2000; Meleis & Trangenstein, 1994). 

 

2.1.2. Padrão da transição 

 

As transições são um processo complexo, podendo ocorrer várias transições 

em simultâneo, num determinado período de tempo (Schumacher & Meleis, 

1994). 

Quanto aos padrões, as transições podem ser caracterizadas como únicas ou 

múltiplas, sequenciais ou simultâneas e relacionadas entre si ou não (Meleis 

et al., 2000).  

 

2.1.3. Propriedades da transição 
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As transições são complexas e multidimensionais, contudo existem 

propriedades inerentes, sendo elas a consciencialização, o envolvimento, a 

mudança e diferença, o período de tempo e os pontos e eventos críticos 

(Meleis et al., 2000).  

 

2.1.3.1. Consciencialização 

 

Enquanto característica definidora da transição, a consciencialização está 

relacionada com a perceção, o conhecimento e o reconhecimento. O processo 

de se ir consciencializando implica, em primeira instância, reconhecer o que 

mudou e em que medida as coisas estão diferentes, de forma a promover a 

reorganização para um novo modo de viver, de ser e de estar. Reflete-se na 

congruência entre o que se sabe sobre o processo, as respostas e as 

perceções dos indivíduos para lidar com transições semelhantes (Meleis et 

al., 2000; Meleis, 2011). 

Bridges (2004) refere que a consciencialização da mudança necessita de 

ocorrer para que se inicie a transição. Consciencializar implica reconhecer o 

que mudou e compreender em que medida as coisas estão diferentes. Quanto 

maior for o reconhecimento das mudanças, mais rapidamente a pessoa 

conseguirá reorganizar-se num novo modo de viver e de estar no mundo. 

As dimensões da diferença incluem a natureza, a duração e a direção da 

mudança, a perceção da importância e da severidade da mudança e o 

impacto das mudanças na vida pessoal, familiar e social (Meleis et al., 2000). 

Poderá o não reconhecimento e a não perceção das mudanças significar o 

não início da transição? Meleis et al. (2000) referem que, embora a 

consciencialização seja uma propriedade fundamental da transição, a 

carência desta manifestação não impedirá o início da transição, ideia não 

corroborada por Chick e Meleis (1986) que sustentam a ideia de que a 

consciencialização é essencial para que se possa experienciar a transição. 

Tal controvérsia remete para a reflexão sobre a necessidade de identificação 

da transição pelo enfermeiro, antecipando a necessidade de 

consciencialização, previamente à tomada de consciência da pessoa da 

necessidade de se adaptar à sua nova condição. Permanece a questão sobre 

quem deverá ter, em primeira instância, a perceção, o conhecimento e o 
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reconhecimento das mudanças – as pessoas ou os enfermeiros? Para dar 

resposta a esta questão têm sido desenvolvidos estudos de investigação, 

nomeadamente sobre a avaliação do nível de consciencialização face às 

mudanças e diferenças impugnadas pelos eventos causadores da transição e 

sobre a identificação das intervenções de Enfermagem que promovem a 

consciencialização (Meleis et al., 2000).  

 

2.1.3.2. Envolvimento 

 

O envolvimento refere-se ao nível de concordância com que alguém 

transparece implicar-se nos processos próprios da transição. O envolvimento 

pode ser desencadeado tanto por circunstâncias e condições intrínsecas ou 

extrínsecas (Chick & Meleis, 1986; Meleis et al., 2000; Meleis & Trangenstein, 

1994).  

O nível de consciencialização influencia o nível de envolvimento, que não 

pode ocorrer sem consciencialização. O nível de envolvimento de uma pessoa 

que está ciente das mudanças físicas, emocionais, sociais ou ambientais será 

diferente do envolvimento de uma pessoa que não tem conhecimento dessas 

mudanças e das suas implicações. A procura de informação, a preparação 

para a mudança e a modificação proativa de atividades de vida diária são 

demonstrativas do envolvimento na experiência de transição (Bridges, 2004; 

Chick & Meleis, 1986; Kralik & Van Loon, 2010; Meleis et al., 2000).  

 

2.1.3.3. Mudança e Diferença 

 

A mudança e diferença são propriedades essenciais das transições que, 

embora paralelas, não são permutáveis nem são sinónimas de transição 

(Meleis et al., 2000). No decorrer da transição, a pessoa pode experienciar 

mudanças significativas em si, no ambiente e no modo como as percebe e as 

relaciona. Todas as transições envolvem mudanças, no entanto, nem todas 

estão relacionadas com a transição (Canaval et al., 2007). 

A mudança abarca a natureza da mudança, a temporalidade, a importância 

percebida da gravidade da situação e as normas e expectativas pessoais, 

familiares e sociais. A diferença pode manifestar-se quando se confronta a 
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realidade com as expectativas, podendo sentir-se diferente, ver e ser visto 

como diferente (Meleis et al., 2000). A diferença percebida pode originar 

mudanças comportamentais e alteração das perceções. Implica, portanto, a 

avaliação do nível de conforto com a situação, o impacto da mudança e da 

diferença no nível de bem-estar e a capacidade da pessoa para lidar com 

essas mudanças e diferenças. As transições são o resultado de uma mudança 

e resultam em mudança (Kralik, Visentin, & Van Loon, 2006; Meleis et al., 

2000).   

 

2.1.3.4. Período de tempo (‘time span’) 

 

A transição caracteriza-se por um fluxo e movimento ao longo do tempo e 

diversos autores consideram-no um elemento fulcral na transição (Chick & 

Meleis, 1986; Kralik Visentin, & Van Loon, 2006; Meleis et al., 2000). 

Bridges (1980, 2009) refere-se à transição como um período de tempo que se 

inicia com a antecipação, perceção ou demonstração de mudança, 

percorrendo um período de instabilidade, de confusão e de angústia, até um 

novo evento, um novo começo ou um ponto de estabilidade. Acrescenta, 

ainda, que as transições começam por um fim, implicando a libertação do 

passado para abraçar o presente. 

Diversos autores referem-se a um final, com um novo começo ou período de 

estabilidade, no entanto, pode ser difícil ou até impossível e contraproducente 

estabelecer limites de tempo na experiência de transição (Chick & Meleis, 

1986; Kralik Visentin, & Van Loon, 2006; Meleis et al., 2000; Schumacher & 

Meleis, 1994).  

 

2.1.3.5. Pontos e eventos críticos (‘turning points or events’) 

 

As transições estão, por um lado, relacionadas com eventos geradores de 

mudança, como, por exemplo, o nascimento ou a morte, e, por outro, podem 

ocorrer sem que existam eventos evidentes que indiciem mudança (Bridges 

1980, 2009). 

Segundo Meleis et al. (2000), existe evidência de pontos ou eventos de 

viragem. Ao longo deste período, conforme a natureza da transição, podem 
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existir pontos críticos caracterizados pela instabilidade, incerteza e rutura com 

a realidade. 

Os pontos críticos foram repetidamente associados ao aumento da 

consciencialização sobre a mudança ou diferença ou ao envolvimento para 

lidar com a transição. Para além disso, podem ser identificados pontos críticos 

de fim (final critical points), caracterizados por novas rotinas, habilidades e 

modos de ser e estar. Importa que o enfermeiro esteja atento a cada ponto e 

evento crítico, dispondo do seu conhecimento e experiência profissional. A 

identificação e descrição dos eventos   e  dos pontos   críticos   constituem  

etapas fundamentais para planear e implementar intervenções de 

Enfermagem (Meleis et al., 2000).  

 

2.2. Condições facilitadoras e inibidoras 

 

O modo como cada pessoa lida e experiencia a transição é influenciado pelo 

processo per si, pelo período de tempo e por outras condicionantes, quer 

sejam elas pessoais, ou ambientais, por exemplo. Relativamente às 

transições de saúde/doença, cada pessoa compreende a transição e atribui 

significados de acordo com os seus valores, atitudes e crenças, que 

personificam o carácter único de cada ser humano (Meleis et al., 2000; OE, 

2001). As perceções e significados são influenciados e, por sua vez, 

influenciam a experiência de transição (Im & Meleis, 1999; Meleis, 2007; 

Meleis et al., 2000) 

Para que os enfermeiros possam tornar-se agentes facilitadores da transição 

necessitam de compreender as condições pessoais, da comunidade e da 

sociedade, que podem ser determinantes na transição, quer sejam 

facilitadores, quer inibidores (Meleis et al., 2000).  

 

2.2.1 Condições pessoais 
 
As condições pessoais englobam os significados, as crenças e as atitudes 

culturais, o estatuto socioeconómico, o nível de preparação e o nível de 

conhecimento/habilidade. 
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2.2.1.1. Significados 

 

A inclusão de significados numa teoria alerta para a importância de 

compreender a vivência da transição pela perspetiva dos que a experienciam 

(Meleis, 2007).  

Os significados atribuídos aos eventos que precipitam uma transição e ao 

próprio processo de transição podem facilitar ou inibir a experiência de 

transição, devendo ser enquadrados no contexto cultural em que o indivíduo 

se insere (Meleis et al., 2000). 

Os significados são construídos a partir da interpretação da realidade que 

envolve a pessoa e do resultado do que experiencia, apreendido através dos 

sentidos, ou seja, da perceção. A perceção corresponde ao “registo mental 

consciente dos estímulos sensoriais; ter a noção de objetos ou de outros 

dados através dos sentidos.” (ICN, 2019).  

Partindo dos significados construídos cada pessoa vai delineando a sua forma 

de ser, estar, agir e sentir  em relação ao que a rodeia e a tudo o que lhe é 

significativo (Meleis et al., 2000). 

Kralik e Van Loon (2010) mencionam que viver com uma doença crónica é um 

processo árduo, uma vez que implica que a pessoa revisite e redefina os 

significados atribuídos a aspetos da sua vida, que faça o luto das perdas e 

que integre novas estratégias. Os significados são, portanto, construídos pela 

aquisição de conhecimento.  

Os significados relacionados com as transições podem ser entendidos como 

positivos, neutros ou negativos. Quando entendidos como positivos ou 

neutros, podem revelar-se facilitadores da transição, promovendo o 

envolvimento para lidar com a nova condição. Contudo, se o significado 

atribuído à mudança é negativo, a transição pode estar comprometida (Kralik 

& Van Loon, 2010; Sawyer, 1999).  

 

2.2.1.2. Atitudes e crenças culturais 

 

A atitude diz respeito aos “modelos mentais e opiniões” (ICN, 2019). Ao longo 

do tempo tem sido percebida como a propensão para ser e agir de um modo 

característico e compreende três componentes básicas: a cognitiva, a afetiva 
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e a comportamental. A componente cognitiva está associada a crenças sobre 

a realidade, fundamentada na informação recolhida. A componente afetiva 

constituída pelos sentimentos, positivos ou negativos, em relação a 

determinada situação ou objeto. A componente comportamental reflete a 

presença de comportamentos verbais que evidenciam, por exemplo, a 

predileção ou a repulsa (Kendler, 1985).  

A atitude resulta de uma associação entre a crença, ou seja, o acreditar, e o 

valor, ou seja, o princípio subjetivo emotivo. O valor atribui o carácter de força 

que leva a agir ou a pensar de determinada maneira (Kendler, 1985). Durante 

a vivência da transição, se a pessoa acreditar que não é capaz de alterar o 

seu comportamento e de assumir que não mudar o seu comportamento é ser 

incompetente, então esta pode deduzir que é incompetente por não conseguir 

mudar o comportamento, interferindo esta atitude na vivência da transição 

(Meleis et al., 2000; Kendler, 1985). 

Na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), são 

particularizadas onze atitudes, focos/ áreas de atenção para a prática de 

Enfermagem: atitude face ao estado de saúde, atitude face ao processo 

patológico, atitude face ao regime, atitude face ao regime de exercício, atitude 

face ao regime dietético, atitude face ao regime nutricional, atitude face aos 

cuidados, atitude face aos cuidados no domicílio, atitude face à cirurgia, 

atitude face à dor e atitude face à gestão da medicação. Cada uma delas 

representa a opinião sobre os aspetos que influenciam a ação (ICN, 2019). 

As crenças, enquanto “ato ou efeito de crer, de acreditar ou de ter fé; opinião 

adotada com fé e convicção; convicção profunda (em algo) que não deriva de 

análise racional” (Porto Editora, 2020), resultam da educação, do meio 

cultural, das pessoas significativas e das experiências prévias, podendo ser 

positivas ou negativas, e afetam o modo como cada pessoa lida com a 

transição. 

As crenças promovem a construção de perceções sobre a realidade, 

conferindo significado e direção à vida. Construem-se crenças sobre o eu, 

sobre o próximo, sobre o que se é apto ou não para fazer, sobre o que é 

possível ou impossível, sendo passível a transformação de qualquer ideia 

numa crença, embora nem tudo aquilo em que se acredita o seja (Macintosh, 

1994).  
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De acordo com o ICN (2019), as crenças são “opiniões; convicções e fé”. 

Na CIPE são descritas cinco crenças: crença cultural como sendo uma 

“convicção pessoal baseada nos valores da própria cultura”, crença de saúde, 

crença errónea enquanto “falsa sensação da realidade que não consegue ser 

corrigida pela razão, argumentação ou persuasão, nem pela evidência dos 

próprios sentidos”, crença espiritual como “convicção e disposição pessoal 

para reter e abandonar ações tendo em conta os princípios de vida que 

impregnam, integram e transcendem a natureza biológica e psicossocial de 

cada um” e crença religiosa, que diz respeito à “convicção e disposição 

pessoal para manter e abandonar ações tendo em conta a opinião e princípios 

religiosos próprios; fé religiosa que impregna; integra e transcende a natureza 

biológica e psicossocial de cada um” (ICN, 2019).  

Quando o estigma está associado a uma experiência de transição, a 

expressão de estados emocionais relacionados à transição pode ser inibida 

(Meleis et al., 2000). 

Importa diferenciar opinião, crença e convicção. A opinião remete para 

“adesão do espírito a um juízo, sem exclusão do receio de errar, crença, 

convicção, sentimento” (Porto Editora, 2020), podendo, portanto, ser mudada 

com facilidade, de acordo com a perceção. A crença é composta, 

habitualmente, por experiências e é de uma base lógica. A convicção, 

enquanto “certeza baseada em provas; opinião firme sobre algo” (Porto 

Editora, 2020), é a mais intensa, podendo desencadear ações e reações 

desmedidas de racionalidade. 

 

2.2.1.3. Estatuto socioeconómico 

 

O estatuto socioeconómico (ESE), enquanto posição ou ordem relativa de um 

indivíduo numa hierarquia baseada em atributos sociais e económicos que se 

exprimem no acesso diferencial a recursos, constitui-se como um fator que 

pode condicionar a experiência da transição (Bernheim, Ross, Krumholz, & 

Bradley, 2008; Meleis et al., 2000; Santos, 2007). 

As desigualdades em saúde, relacionadas com o ESE, refletem o seguinte: 

pessoas de baixo ESE apresentam piores indicadores de saúde quando 
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comparados com pessoas de alto ESE (Marmot, Allen, Bell, Bloomer, & 

Goldblatt, 2012). 

O ESE é um indicador complexo que engloba uma ampla gama de fatores, 

tais como a qualidade e acesso aos cuidados de saúde, as crenças de saúde, 

entre outros (Bernheim et al., 2008). De acordo com Fiscella (2004), a díade 

ESE-saúde perdura ao longo tempo e é transcultural. 

Em Portugal, Teixeira, Macedo, Borges, Carrapa, China, e Cunha (2016) 

concretizaram um estudo em quatro unidades de saúde do Norte do país, 

concluindo que as pessoas de baixo ESE recorrem menos a serviços 

especializados, quando comparadas com pessoas de ESE mais elevado. As 

maiores dificuldades prendem-se, por exemplo, com a adquisição de 

medicação e a realização de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica (MCDT). 

O elevado ESE influencia o aumento da satisfação com a vida (Howell & 

Howell, 2008). 

O ESE é indicador real das assimetrias e/ou compatibilidades económicas da 

educação, atitudes, comportamentos e valores (Santos, 2007). 

Meleis et al. (2000) reconhecem que o baixo ESE pode inibir de forma 

desfavorável a transição, condicionando o acesso a recursos de saúde, o 

acesso à informação e a capacidade para implementar as medidas 

consequentes da nova condição de saúde. Desta forma, conhecer o ESE 

pode facilitar o reconhecimento de populações mais vulneráveis, assim como 

caracterizar o acesso diferencial aos recursos que têm impacto na saúde.   

 

2.2.1.4. Nível de preparação e nível de conhecimento/habilidades 

 

A preparação antecipada facilita a experiência de transição, enquanto a 

ausência de preparação inibe-a. Inerente à preparação está o conhecimento 

sobre o que esperar durante a transição e sobre as estratégias que podem 

ser úteis para a vivência da mesma (Meleis et al., 2000). 

Independentemente do tipo e padrão de transição, a reconstrução do papel é 

essencial e é condicionada pela rutura com os modelos de vida até então tidos 

como usuais. Desta forma, pode afirmar-se que a reformulação da identidade 

envolve quer os conhecimentos, para tomar decisões, quer as habilidades, 
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para lidar com a nova condição, de forma a promover o desenvolvimento de 

novas competências. Potenciar-se-á tanto mais uma transição saudável 

quanto mais se anteciparem as necessidades, diga-se, estratégias, mas 

também as consequências da transição. O planeamento potencia, portanto, 

uma transição suave e saudável (Kerfoot, Serafin-Dickson, & Green, 1988). 

Este ocorre ao longo do tempo, avaliando constantemente o sucesso ou 

insucesso das ações e decisões planeadas e/ou implementadas (Wong, 1991; 

Howard-Glenn, 1992).  

No decurso do processo reflexivo sobre as próprias experiencias é expectável 

que a pessoa reveja as suas redes de significados, ou seja, as suas crenças, 

atitudes e opiniões. Estes são parâmetros decorrentes da cultura e do 

percurso de vida, que concedem sentido às experiências pessoais, 

possibilitando a ação; a revisão dessas estruturas favorece novas perspetivas 

na apreensão da realidade (Mezirow, 1990, 1991; Mezirow & Taylor, 2009).  

A transformação de perspetivas pode resultar de situações pessoais ou 

profissionais, nas quais surgem dilemas desorientadores que podem ser 

gerados por crises pessoais, insucessos, transições e mudanças 

significativas, fomentando a reflexão e a mudança de perspetivas. A reflexão 

intencional e racional assume-se como peça-chave para essa mudança, na 

qual a pessoa se torna criticamente consciente, refletindo sobre a forma como 

as suas suposições condicionam o modo como esta percebe e compreende 

as situações, promovendo a mudança de pontos de vista, para poder 

compreender o mundo (Mezirow, 1991). 

A construção de significados é influenciada pelo conhecimento e, por isso, o 

processo de aprendizagem é parte relevante da transição (Mezirow, 2000). 

De acordo com o ICN (2019), o conhecimento refere-se a “conteúdo 

específico de pensamento baseado na sabedoria adquirida, na informação 

aprendida ou competência; conhecimento e reconhecimento da informação”. 

Na CIPE são discriminadas áreas de conhecimento que se adequam aos 

diferentes tipos de transição; particularizando o foco de Enfermagem como 

“conhecimento sobre a saúde”, este descreve que o conhecimento em saúde 

é “estar ciente dos problemas de saúde comuns, práticas saudáveis e serviços 

de saúde disponíveis; capacidade de reconhecer sinais e sintomas de doença 
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e de partilhar a informação com pessoas que são importantes para a pessoa 

doente (ICN, 2019).  

 

Dir-se-á que uma pessoa é competente caso evidencie domínio dos 

conhecimentos, das habilidades e dos comportamentos necessários para lidar 

com as novas circunstâncias (Canaval et al., 2007).  

 

2.2.2 Condições da comunidade e da sociedade 

 

Comunidade e sociedade são conceitos diferentes. Enquanto comunidade se 

define como o conjunto de “seres humanos enquanto unidade social ou todo 

coletivo; ligados pela partilha de localização geográfica; situações ou 

interesses” (ICN, 2019), a sociedade diz respeito a um grupo de pessoas que 

compartilham uma cultura e um território definido. Desta forma, os recursos 

da comunidade podem, também, condicionar a transição (Meleis et al., 2000). 

Tendo em conta as necessidades detetadas na população, cada comunidade 

tende a organizar-se para supri-las. O suporte familiar, a informação 

disponível, o suporte no processo de tomada de decisão, os recursos 

disponíveis e a resposta adequada às necessidades efetivas facilitam a 

transição. Pelo inverso, recursos e respostas inadequadas e insuficientes, por 

exemplo,  poderão condicionar negativamente a vivência da transição (Meleis 

et al., 2000) 

A sociedade, em geral, pode ser determinante nas transições. Os estigmas e 

estereótipos, assim como a marginalização em algumas sociedades, podem 

interferir na transição. O desenvolvimento de cada sociedade influencia o 

modo de entender os fenómenos (Meleis et al., 2000). A criação de leis e de 

regulamentos pode constituir-se como fator facilitador da transição, como é o 

caso da criação da lei n.º 52/2012, a LBCP, que consagra o direito e regula o 

acesso dos cidadãos aos CP, define a responsabilidade do Estado em matéria 

de CP e cria a RNCP, ou a Lei n.º100/2019, que aprova o Estatuto do 

Cuidador Informal,  regulando os direitos e os deveres do cuidador e da 

pessoa cuidada, assim como estabelece as respetivas medidas de apoio. 
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2.3.  Padrões de resposta 

 

Algumas das observações sobre os indicadores ou padrões de resposta que 

caracterizaram transições saudáveis são discutidas abaixo. Esses padrões de 

resposta incluem sentir-se conectado, interagindo, situando-se e 

desenvolvendo confiança e enfrentamento. 

A Enfermagem debruça-se no processo e vivência da pessoa que lida com 

transições, promovendo a perceção de bem-estar, mas também a sua saúde. 

Ao longo do tempo, embora pesem as diferenças individuais, diversos estudos 

têm demonstrado que as pessoas em transição apresentam respostas 

semelhantes ao longo das transições, por esse motivo, podemos falar em 

padrões de resposta. Uma transição saudável é caracterizada por indicadores 

de processo e de resultado. Uma vez que as transições se desenvolvem ao 

longo do tempo, o reconhecimento de indicadores de processo, que traduzem 

a mobilidade das pessoas na direção da saúde ou em direção à 

vulnerabilidade e ao risco, possibilita uma avaliação e intervenção precoces 

dos enfermeiros promovendo assim resultados saudáveis (Meleis et al., 

2000).  

Os padrões de resposta podem ser monitorizados, permitindo identificar o 

nível de conhecimentos e de desempenho necessário para atuar face às 

condições (Meleis, 2007; Meleis et al., 2000). As transições podem ser 

consideradas saudáveis ou não saudáveis. Se por um lado a transição não 

saudável, ou ineficaz, se caracteriza por um desempenho de papel deficitário, 

ou seja, existe dificuldade na compreensão e/ou desempenho de um papel, 

ou nos sentimentos e objetivos associados ao comportamento, tal como é 

percebido pelo próprio ou por significativos, por outro lado a transição 

saudável caracteriza-se por mestria nos comportamentos e nos sentimentos 

do novo papel e identidade. A mestria refere-se ao domínio de competências 

para lidar com a nova condição (Meleis, 2007). 

O bem-estar emocional, as relações interpessoais e a mestria têm sido 

considerados indicadores de sucesso da transição (Meleis, 2007; Meleis & 

Trangenstein, 1994; Schumacher & Meleis, 1994; Chick & Meleis, 1986).  

O nível de mestria demonstrado nas competências adquiridas e nos 

comportamentos necessários para lidar com a condição atual e a perceção de 
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satisfação com o equilíbrio atingido são, também, considerados indicadores 

de sucesso da transição (Meleis et al., 2000). 

 

2.4. Terapêuticas de Enfermagem 

 

A compreensão das propriedades e das condições inerentes a um processo 

de transição conduzirá ao desenvolvimento de terapêuticas de Enfermagem 

consonantes com as experiências, promovendo assim respostas saudáveis 

às transições. As terapêuticas de Enfermagem movem-se no sentido da 

promoção, da prevenção e da intervenção, relacionadas com o desempenho 

de papéis (Meleis, 2007). 

O exercício do papel envolve expectativas sobre si mesmo, num determinado 

contexto, e inclui duas dimensões: o comportamento e a conceção. O 

comportamento diz respeito à ação observável, enquanto a conceção refere-

se à componente cognitiva, refletindo a representação interna das 

expectativas, dos conhecimentos e dos valores individuais, influenciados pela 

natureza social, associados ao desempenho do papel (Kramer, 1970).  

Partilhar, observar e treinar com os modelos existentes é fundamental para o 

desenvolvimento de um novo papel, uma vez que este advém da interação e 

adquire forma a partir das respostas, das interpretações e das interações com 

os outros (Meleis, 2007).  

O role supplementation, podendo ser adaptado como suplementação de 

papéis, constitui-se como elemento definidor das terapêuticas de 

Enfermagem, face à necessidade em cuidados decorrente da insuficiência no 

desempenho do papel, potencial ou real (Meleis, 2007). 

O role supplementation permite e promove a adaptação à nova condição pelo 

treino de competências. A integração de conhecimentos e habilidades é 

indispensável para o desempenho do novo papel e para a sua incorporação 

no repertório de papéis que a pessoa já possui (King, 2006). 

Role insuffiency diz respeito a qualquer dificuldade no reconhecimento e/ou 

desempenho do papel e de como é percebido pelo próprio e pelos que lhe são 

significativos, através de comportamentos e sentimentos associados à 

perceção de não conseguir dar resposta efetiva às obrigações e às 
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expectativas associadas aos novos papéis, ao longo da transição (Meleis, 

1975, 2011).  

A perceção da diferença entre a expectativa e o desempenho do papel pode 

ser do próprio ou de outros e pode ser causada por um défice de compreensão 

(Meleis, 2007). 

A insuficiência do papel exige, de algum modo, a sua suplementação. Na 

especificação desta terapêutica, foram definidas as componentes, as 

estratégias e o processo. Como componentes foram identificadas a 

clarificação do papel (role clarification) e o role taking; como estratégias foram 

identificadas o treino do papel (role rehearsal) em ambiente seguro e a 

modelagem do papel (role modeling); e como processo foi identicada a 

comunicação, que possibilita a ocorrência de todas as estratégias (Meleis, 

2010, 2011).  

 
Figura 2 - Teoria de Médio Alcance das Transições, de Afaf Meleis (Adaptado de Meleis, A. I., Sawyer, 
L. M., Im, E. O., Messias, D. K. H., & Schumacher, K., 2000). 

  

TERAPÊUTICAS DE ENFERMAGEM 
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3. Cuidado transacional em Cuidados Paliativos 

A pessoa com doença crónica, incurável e progressiva experiencia 

sofrimento, necessitando de CP durante o seu trajeto de saúde/ doença, 

sendo esta uma especialidade médica que permite aliviar e/ou controlar os 

sintomas, físicos e psicológicos, e, consequentemente, melhorar a sua QdV. 

No entanto, problemas como a fragmentação de serviços e a referenciação 

tardia impedem muitas pessoas de receber os CP apropriados e no momento 

certo (Hasselaar & Payne, 2016).  

Os CP são alvo de controvérsia e confusão na prática clínica, especialmente 

no que se refere a quem deve fornecê-los, o que abrangem e quando e como 

podem ajudar as pessoas e as suas famílias (Nickolich, El-Jawahri, Temel, & 

LeBlanc, 2016). Os CP continuam a ser discriminados, sendo limitados, 

frequentemente, aos cuidados de fim de vida, embora devam ser integrados 

como cuidados básicos, existindo evidência científica sobre a sua eficácia, 

vastamente descrita na literatura (Bruera & Hui, 2010; Knaul, 2018; Zhi & 

Smith, 2015).  

Ao longo dos anos têm sido desenvolvidas investigações que procuram 

atenuar dificuldades e derrubar obstáculos, promovendo a incorporação dos 

CP como parte integrante de uma Medicina de qualidade. Field e Cassel 

(1997) publicaram um relatório, através do Institute of Medicine (IoM),  onde 

reforçam que se poderá intervir no sofrimento, respeitando a dignidade 

individual. Em 2016, a OMS emitiu um manual prático com recomendações 

sobre como planear e implementar serviços de CP integrados nos serviços de 

saúde existentes e, passados dois anos, a Sociedade Americana de 

Oncologia Clínica publicou linhas de orientação clínica atualizadas, após uma 

revisão sistemática em torno da integração de CP especializados em cuidados 

oncológicos, no início do processo de doença, a par de terapêuticas dirigidas. 

Nesse mesmo ano (2018), foi publicada a quarta edição de “Clinical Practice 

Guidelines for Quality Palliative Care” da National Coalition for Hospice and 

Palliative Care, com linhas orientadoras para todos os domínios dos CP. A 

criação, em 2016, da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNPC) em 

Portugal levou à elaboração de um Plano Estratégico para o Desenvolvimento 
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dos CP (PEDCP), para o biénio 2017-2018, que permitiu que fossem reunidas 

as condições para a implementação e operacionalização da RNCP, estando 

neste momento em implementação o PEDCP referente ao biénio 2019-2020. 

O objetivo comum de todas estas entidades é tornar os CP acessíveis, 

abrangentes e justos.  

Os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, assumem que o 

cuidado, por exemplo, oncológico, se compõe de duas funções mutuamente 

exclusivas: ou são para prolongar a vida e curar a doença, ou para 

proporcionar o conforto (Pavlish & Ceronsky, 2007; Canzona et al., 2018). 

Quando a prática clínica desliza sobre este paradigma, os serviços de CP não 

podem ser usados até que, na perspetiva do profissional,  os tratamentos 

fracassem e a morte seja iminente, existindo a dicotomia cura versus paliação 

(Pavlish & Ceronsky, 2007; Canzona et al., 2018). A referenciação para os 

CP, após tratamentos oncológicos, pode ser percebida pela pessoa e família 

como desistência e, assim, contribuir para a criação de estigmas, 

preconceitos, crenças e significados relacionados com os CP, adensando as 

barreiras na referenciação para CP (Mahon & McAuley, 2010). Contribui, 

ainda, para o aumento do sofrimento da pessoa e da sua família (Canzona et 

al., 2018).  

Importa formar os profissionais de saúde, não só os profissionais de CP, mas 

todos os profissionais de saúde, de forma a facilitar, por exemplo, a 

comunicação em situações de elevada complexidade. Para além da 

formação, a constituição de equipas multidisciplinares e a criação e utilização 

de linhas orientadoras são essenciais para que se possa eliminar a dicotomia 

entre cuidados curativos e CP (Coburn & Collingridge, 2018).  

Mahon e McAuley (2010) referem que a referenciação para CP não deve ser 

vista como um aumento da equipa que, habitualmente, acompanha a pessoa 

doente, mas, pelo contrário, deve ser considerada como uma nova equipa 

primária. Nesse estudo, os enfermeiros não sentiam que eles ou os seus 

colegas tivessem um papel formal no processo de decisão, em relação aos 

CP, sentindo-se como meros “sugestores” para outro profissional de saúde 

que não enfermeiro e que, em seguida, retransmitiria o pedido para o médico 
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que toma a decisão. Vários participantes relataram que encontraram 

resistência ou tiveram de defender um pedido de consulta de CP e outros 

indicaram que um pedido deste tipo foi tomado como uma crítica à capacidade 

da equipa de oncologia para controlar sintomas, enquanto outros viram-no 

como um julgamento de que a pessoa estaria a morrer. Podemos assim 

concluir que os entendimentos pessoais dos próprios profissionais de saúde 

podem interferir no acesso de muitas pessoas doentes a CP. A referenciação 

de pessoas doentes para CP é realizada maioritariamente quando a pessoa 

apresenta descontrolo sintomático, quando não existe possibilidade de 

tratamento curativo ou quando a pessoa se encontra em fim de vida (Alves, 

Marinho, & Sapeta, 2019).  

Os CP podem ser implementados com ou sem tratamentos curativos e, dessa 

forma, as pessoas com doença crónica avançada podem não compreender a 

gravidade do seu prognóstico (Alves, Marinho, & Sapeta, 2019). Diversos 

estudos apontam para discrepâncias entre a perspetiva do médico sobre o 

tempo de vida provável  e as crenças da pessoa doente sobre a sua condição 

de saúde, fator que implica aumento do sofrimento, uma vez que as suas 

expectativas são irrealistas em relação ao tempo de vida ou à QdV (Canzona 

et al., 2018). Outros estudos referem que as pessoas doentes querem 

conhecer as opções de tratamento e que querem tornar-se parte integrante e 

ativa do seu processo de saúde/ doença, corroborando a importância da 

integração dos CP o mais precocemente possível, aquando do diagnóstico da 

doença (Chow & Dahlin, 2018).  Se, por um lado, a integração precoce dos 

CP permitirá o controlo de sintomas, melhorará a QdV e poderá prolongar a 

intervenção curativa (Coleby, 2017; Zhi & Smith, 2015), por outro, o início 

precoce altera, por exemplo, o uso da quimioterapia no fim da vida, 

promovendo a discussão entre a equipa multidisciplinar, adotando medidas 

de conforto, suspendendo terapêuticas fúteis, ou seja, intervenções que não 

beneficiam a pessoa doente, não atingindo um objetivo válido, podendo ser 

prejudicial, através da utilização, por exemplo, de recursos desnecessários 

(Machado, Reis-Pina, Mota, & Marques, 2018).  
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A LBCP (Lei n.º52/2012) afirma que a obstinação diagnóstica e terapêutica se 

refere aos procedimentos que são desproporcionados e fúteis, no contexto 

global de cada pessoa doente, sem benefícios para o mesmo, e podem, per 

si, causar sofrimento acrescido. De igual modo, o parecer n.º 59/2010 do 

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) afirma que se 

considera boa prática médica e ética a recusa da obstinação terapêutica.   
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II - ENFERMAGEM À PESSOA EM SITUAÇÃO PALIATIVA 

Aliar ciência e arte de forma a prestar um cuidado que suporte e conforte é 

dever dos profissionais de Enfermagem, desde o nascimento ao diagnóstico 

de uma doença avançada, fortalecendo-se e tornando-se ainda mais presente 

na fase terminal, continuando durante o período de luto (Doyle, Hanks, & 

Macdonald 1996). 

O enfermeiro estabelece e mantém uma relação terapêutica com a pessoa 

doente com maior facilidade, resultante da prestação constante de cuidados 

diretos e específicos durante longos períodos de tempo. Desta forma, 

encontra-se numa posição privilegiada, uma vez que conhece a pessoa 

doente, holisticamente, permitindo-lhe não só identificar as suas 

necessidades específicas e planear as intervenções congruentes e ajustadas 

a essas necessidades, mas também conhecer a família e a comunidade em 

que aquela pessoa se insere. Por estarem na primeira linha de cuidados e ao 

longo da trajetória de saúde/ doença, integrando equipas em diferentes 

contextos, podem ser os primeiros profissionais de saúde a identificar 

necessidades paliativas dos que cuidam (Chow & Dahlin, 2018; Richards, 

Ingleton, Gardiner, & Gott, 2013; Stajduhar e Tayler, 2014).  

A complexidade e as múltiplas dimensões dos problemas das pessoas 

doentes em CP exigem uma equipa multidisciplinar. No cerne dos CP está a 

essência da Enfermagem. Os enfermeiros abordam a complexidade das 

necessidades da pessoa doente e da família, tornando-se gestores de 

cuidados, com o objetivo de lhes reduzir o sofrimento e melhorar a QdV, 

através da gestão de sintomas, de uma comunicação adequada, de apoio nas 

tomadas de decisão, facilitando os processos de transição (Institute of 

Medicine [IoM], 2011). O processo de transição de cuidados para os CP não 

deve ser subestimado. De acordo com a Teoria das Transições, a pessoa 

encontra-se num processo de transição e, portanto, numa situação de 

vulnerabilidade acrescida. Os enfermeiros devem tornar-se agentes 

facilitadores da transição (Meleis et al., 2000). A preparação para a transição 

é considerada como uma terapêutica de Enfermagem, sendo a educação 
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imprescindível para criar condições necessárias para que este processo se 

realize (Schumacher & Meleis, 2010).  

A Enfermagem em CP é a combinação de ciência baseada na evidência, 

competências interpessoais aperfeiçoadas e o uso terapêutico do “eu” 

(Becker, 2009a). Envolvem  a valorização de todas as caraterísticas e as 

experiências prévias da pessoa doente, exigindo uma atitude e abordagem 

transdiagnóstica, ou seja, uma abordagem que ultrapassa o diagnóstico 

médico. Implicam, assim, a ciência e uma arte, a de cuidar. A arte de cuidar, 

pela sua natureza abstrata, tem recebido menos atenção e, quando o 

resultado é a própria morte, torna-se árduo comprovar, por evidência clínica, 

a contribuição das intervenções interpessoais. A evidência refere que a 

abordagem deve envolver apoio psicológico, psicossocial e espiritual que seja 

eficaz e valorizado pelas pessoas doentes e pelos seus familiares (Becker, 

2009b). 

Na arte do cuidar, o enfermeiro estabelece interações, dignificando a pessoa 

cuidada, promovendo o desenvolvimento de competências, respeitando os 

seus valores e os seus direitos, promovendo QdV e conforto (Lei n.º 

156/2015). 
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III - O PERITO EM ENFERMAGEM À PESSOA EM SITUAÇÃO PALIATIVA 

A Enfermagem e os Enfermeiros evoluíram, nos últimos anos, quer ao nível 

da formação, quer na complexificação do seu exercício profissional, 

promovendo o seu reconhecimento na comunidade científica das ciências da 

saúde e na prestação de cuidados de saúde (Pacheco, 2014). 

A dignidade humana é considerada um valor major no exercício profissional e 

um constituinte fundamental do código de ética do ICN onde se afirma que o 

respeito pelos Direitos Humanos é inerente à prática de Enfermagem, 

incluindo o direito à cultura, o direito à vida e à livre escolha, o direito à 

dignidade e a ser tratado com respeito (ICN, 2012). Desígnio este que subjaz 

no artigo 87 do Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 de abril, da OE no qual se 

preconiza que  

O Enfermeiro, ao acompanhar o doente nas diferentes etapas da fase terminal, 

assume o dever de:  

a) Defender e promover o direito do doente à escolha do local e das pessoas que 

deseja que o acompanhem na fase terminal da vida;  

b) Respeitar e fazer respeitar as manifestações de perda expressas pelo doente em 

fase terminal, pela família ou pessoas que lhe sejam próximas;  

c) Respeitar e fazer respeitar o corpo após a morte (OE, 2012, p. 1755).  

A dignidade é considerada, pelo ICN, como um fenómeno de Enfermagem, 

tendo fundamentado a construção de um catálogo, com orientações para a 

prestação de CP, com o objetivo de promover uma “morte digna” (OE, 2010).  

Na CIPE, “morrer com dignidade” assume-se como um foco/ área de atenção 

dos enfermeiros (ICN, 2019) e é traduzido como “morte digna: alívio da dor, 

controlo dos sintomas, participação nas decisões de tratamento e satisfação 

espiritual”.  

O profissional de saúde, com formação avançada em CP, detém 

competências adquiridas através de formação, treino, conhecimento 

científico, análise e reflexão, sendo, no entanto, também necessário respeitar 

os princípios éticos fundamentais que regem o exercício da prática clínica em 

CP. Para isso, é inevitável que os profissionais de saúde desenvolvam 
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competências que lhes permitam lidar com os dilemas éticos que surgem 

nesta última etapa da vida. Sendo da responsabilidade de cada profissional 

assegurar que possui a competência necessária para lidar com os desafios 

éticos, de acordo com o código deontológico que rege cada profissão 

relacionado com a prestação de CP (EAPC, 2013; Capelas et al., 2010).  

Segundo a EAPC (2013, p.90), competência define-se como  

Um agregado de conhecimentos relacionados, habilidades e atitudes, que 

afeta uma parte importante de um posto de trabalho (papel ou 

responsabilidade), que se correlaciona com o desempenho no trabalho, que 

pode ser medido perante padrões bem aceites, e que pode ser melhorado 

via formação e desenvolvimento. 

As dez competências centrais para a prática clínica em CP, fundamentais para 

todos os profissionais de saúde, independentemente da sua área de 

conhecimento, definidas pela EAPC (2013, p.6), são as seguintes:  

- Aplicar os constituintes centrais dos Cuidados Paliativos, no ambiente 

próprio e mais seguro para os doentes e famílias;  

- Aumentar o conforto físico durante as trajetórias de doença dos 

doentes;  

- Atender às necessidades psicológicas dos doentes; 

- Atender às necessidades sociais dos doentes;  

- Atender às necessidades espirituais dos doentes;  

- Responder às necessidades dos cuidadores familiares em relação aos 

objetivos do cuidar a curto, médio e longo prazo;  

- Responder aos desafios da tomada de decisão clínica e ética em 

Cuidados Paliativos;  

- Implementar uma coordenação integral do cuidar e um trabalho de 

equipa interdisciplinar em todos os contextos onde os Cuidados 

Paliativos são oferecidos;  

- Desenvolver competências interpessoais e comunicacionais 

adequadas aos Cuidados Paliativos;  
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- Promover o autoconhecimento e o contínuo desenvolvimento 

profissional.  

Em Portugal foi publicado, em Diário da República, ao abrigo do Regulamento 

n.º 429/2018, o Regulamento das Competências Especificas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à 

Pessoa em Situação Paliativa (EPSP).  

De acordo com o artigo 4º, as competências específicas do enfermeiro 

especialista em Enfermagem médico-cirúrgica, na área de EPSP, são as 

seguintes:  

1. Cuida da pessoa com doença incurável ou grave, em fase avançada, 

progressiva e terminal dos seus cuidadores e familiares, em todos os 

contextos de prática clínica, aliviando o seu sofrimento, maximizando o seu 

bem-estar, conforto e qualidade de vida:  

1.1. Identifica as necessidades da pessoa com doença incurável ou grave, 

em fase avançada, progressiva e terminal e dos seus cuidadores/familiares; 

1.2. Promove intervenções baseadas na evidência junto de pessoas com 

doença incurável ou grave, em fase avançada, progressiva e terminal, seus 

cuidadores/familiares respeitando as suas preferências; 

1.3. Envolve os cuidadores/familiares da pessoa com doença incurável ou 

grave, em fase avançada, progressiva e terminal, para otimizar resultados 

na satisfação das necessidades; 

1.4. Desenvolve a sua intervenção numa perspetiva interdisciplinar e em 

articulação com os serviços de apoio.  

2. Estabelece relação terapêutica com a pessoa com doença incurável ou 

grave, em fase avançada, progressiva e terminal, e seus cuidadores/ 

familiares, proporcionando suporte no processo de adaptação às perdas 

sucessivas, à morte e no acompanhamento no luto: 

2.1. Respeita a singularidade e autonomia da pessoa em situação de 

doença incurável ou grave, em fase avançada, progressiva e terminal, e 

seus cuidadores/familiares no acompanhamento de vivências individuais 

específicas, no processo de morrer e de luto; 
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2.2. Promove parcerias terapêuticas com a pessoa em situação de doença 

incurável ou grave, em fase avançada, progressiva e terminal, e seus 

cuidadores/familiares; 

2.3. Negoceia objetivos/metas de cuidados, mutuamente acordadas dentro 

do ambiente terapêutico; 

2.4. Reconhece os efeitos da natureza do cuidar na pessoa com doença 

incurável ou grave, em fase avançada, progressiva e terminal, nos seus 

cuidadores/familiares, sobre si, outros membros da equipa, respondendo 

de forma eficaz. (pp.19360-19362) 

O enfermeiro especialista na área de EPSP garantirá os cuidados de 

Enfermagem especializados, numa perspetiva interdisciplinar, à pessoa com 

doença incurável ou grave em fase avançada, progressiva e terminal e aos 

seus cuidadores/familiares, nos diferentes contextos, maximizando o bem-

estar, a QdV, diminuindo o sofrimento, preservando a dignidade, adotando 

uma pedagogia de valores que incremente esta filosofia junto do cidadão e da 

sociedade em geral (OE, 2017). 

A capacidade de tomar decisões clínicas, perante situações complexas, é o 

elemento diferenciador dos enfermeiros relativamente à sua perícia. A perícia 

clínica é um híbrido entre o conhecimento teórico formal e o conhecimento 

prático (de experiência) e, portanto, um enfermeiro perito que trabalha em 

determinado contexto ou domínio é competente e exibe uma performance 

perita nessa área de atuação, e isto é conseguido pela mobilização de todo 

um conjunto de saberes que farão a diferença e resultarão em ganhos em 

saúde (Benner, 2005). Dias (2014) afirma que a excelência do exercício 

profissional exige compromisso e dedicação dos profissionais, associados ao 

esforço e ao compromisso das instituições.  

Um enfermeiro perito será, de acordo com Queirós (2014), aquele que possui 

conhecimentos aprofundados numa determinada área, detém capacidade de 

liderança, é capaz de exercer funções de supervisão clínica, demonstra 

capacidade de agir face à mudança, comunica eficazmente, orienta a sua 

prática em torno da reflexão, avalia e diagnostica com precisão, detém 

destreza técnica, implementa os cuidados de acordo com políticas de 
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segurança, revela uma visão global das situações, tem capacidade de gerir 

conflitos, articula os conhecimentos teóricos com a prática, desenvolve 

conhecimento através da investigação, dá resposta a situações de maior 

complexidade e demonstra rapidez na ação. Os conhecimentos incluídos na 

perícia clínica são, de acordo com Benner, Tanner, e Chesla (2009), a chave 

para o desenvolvimento da Enfermagem enquanto ciência e disciplina. O 

desempenho dos enfermeiros especialistas, desenvolvido com a passagem 

do tempo e a soma dos anos de experiência numa determinada área, não é 

condição suficiente para que se possa considerar perito, sendo necessários 

aspetos pessoais como a motivação e investimento pessoal para alcançar 

essa performance (Van Gog, Ericsson,  Rikers, & Paas 2005; Whyte, Ward, & 

Eccles 2009). 

O Perito em Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa (EPSP) executa 

cuidados especializados de Enfermagem altamente qualificados, prestados 

de forma contínua à pessoa com doença crónica ou grave, incurável ou não, 

em fase avançada, progressiva e terminal, mas também aos seus cuidadores 

e familiares, em diferentes contextos de prestação de cuidados de saúde 

(Benner, 2005; EAPC, 2013; Gobet & Chassy 2008; Gobet & Simon, 2000; 

OE, 2017; O’neil & Dluyh, 1997). 

O Perito em EPSP identifica os diagnósticos de Enfermagem relevantes, 

valorizando a importância de variáveis psicológicas e emocionais, valores e 

crenças na intensidade dos sintomas e do sofrimento, através de uma 

abordagem multidimensional e multidisciplinar, com vista à obtenção da 

máxima satisfação da pessoa doente, à preservação da sua dignidade, à 

maximização da sua QdV e à diminuição do seu sofrimento. Procuram 

respeitar a singularidade e a autonomia da pessoa, nas respostas às vivências 

próprias de cada pessoa (Benner, 2005; EAPC, 2013; Gobet & Chassy 2008; 

Gobet & Simon, 2000; OE, 2017; O’neil & Dluyh, 1997). 

O Perito em EPSP persegue a otimização de resultados em pessoas doentes 

com necessidades complexas, através da construção de um clima de 

confiança, um sentimento de solidariedade e de capacitação que vai além do 

desempenho de tarefas de cuidar. Estabelece uma relação terapêutica, 
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facilitada por limites mutuamente acordados, através de parcerias 

terapêuticas com a pessoa doente, cuidadores e familiares, sempre em 

estreita colaboração com outros membros da equipa multidisciplinar. Procura, 

permanentemente, a mestria no exercício profissional, contribuindo para a 

eficácia na organização dos cuidados de Enfermagem especializados à 

pessoa em situação paliativa, assim como procura liderar o desenvolvimento 

da profissão e da ciência de Enfermagem, incorporando continuamente as 

novas descobertas da investigação na sua prática, desenvolvendo uma PBE 

orientada para os resultados sensíveis aos cuidados de Enfermagem, 

participando, também, em projetos de investigação que visem aumentar o 

conhecimento e desenvolvimento de competências dentro da sua 

especialização; têm um papel ativo na formação dos pares e da comunidade 

científica, envolvendo-se ativamente na promoção do conhecimento. Este é, 

igualmente, um profissional de saúde que se distingue dos demais e 

facilmente é reconhecido nos locais onde se insere, quer a nível profissional, 

quer a nível académico (Benner, 2005; EAPC, 2013; Gobet & Chassy 2008; 

Gobet & Simon, 2000; OE, 2017; O’neil & Dluyh, 1997). 
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA 

 

Apresentamos, neste capítulo, o desenho de investigação produzido para a 

concretização do estudo, respondendo aos objetivos formulados, de forma a 

contribuir para o avanço da evidência científica sobre a perceção dos 

enfermeiros relativamente aos fatores determinantes para a transição da 

pessoa doente para CP.  

Enquanto conceito metaparadigmático da Enfermagem, pessoa é um ser 

social e agente intencional de comportamentos baseados nos valores, 

crenças e desejos, de natureza individual, o que torna cada pessoa num ser 

único, com dignidade própria e direito em autodeterminar-se (Ribeiro, Martins, 

Tronchin, & Forte, 2018). Assim, o doente é a pessoa que recebe os cuidados 

de saúde, de forma a promover, manter, monitorizar ou restabelecer a saúde 

(DGS, 2011).  

 

1. Questão de Investigação e Objetivos 

 

O investigador e os seus orientadores definiram “Na perspetiva dos peritos 

em Enfermagem à pessoa em situação paliativa, quais são as condicionantes 

na transição para Cuidados Paliativos?” como sendo a questão de 

investigação do presente estudo. 

 

Posto isto, foram definidas a natureza e a dimensão do universo do estudo 

através da formulação de objetivos. Pretendeu-se: 

 

O1 - Determinar quais os fatores facilitadores e inibidores, identificados por 

peritos em Enfermagem à pessoa em situação paliativa, na transição para CP; 

O2 - Identificar a perceção do perito em EPSP, face ao conhecimento e 

reconhecimento da pessoa em transição para CP; 

O3 - Identificar a perceção do perito em EPSP face à avaliação do nível de 

conforto da pessoa em transição para CP com a situação, o impacto da 

mudança e da diferença no nível de bem-estar; 

O4 - Identificar a perceção do perito em EPSP face à capacidade da pessoa, 

em transição para CP, para lidar com essas mudanças e diferenças. 
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2. Tipo de Estudo 

 

A investigação proposta realizou-se, de um ponto de vista metodológico, sob 

forma de um estudo fenomenológico – descritivo, centrado na análise de 

dados recolhidos junto de peritos em EPSP, e situa-se no paradigma 

qualitativo. A fenomenologia como método de investigação traz à 

Enfermagem a oportunidade de descrever e clarificar fenómenos importantes 

para a prática, a formação e a investigação, sendo as experiências vividas o 

foco central da pesquisa da fenomenologia (Carpenter & Streubert, 2013). A 

finalidade da investigação qualitativa é proporcionar uma visão da realidade 

que é importante para os participantes e não para os investigadores 

(Carpenter & Streubert, 2013). 

 

3. População e Amostra 

 

Enfermeiros peritos em EPSP de uma unidade onde se exerçam CP de nível 

III (De acordo com a Lei n.º 52/2012, de 5 de setembro — Lei de Bases dos 

Cuidados Paliativos [LBCP]). 

 

A amostragem é intencional, uma vez que é constituída por indivíduos 

facilmente acessíveis e que respondem a critérios de inclusão precisos. De 

acordo com os critérios determinados, foi selecionado, intencionalmente, um 

grupo de participantes que compuseram a amostra, na Unidade de Cuidados 

Continuados e Paliativos do Hospital da Luz Lisboa (UCCP – HLL).  

 
A UCCP – HLL, com capacidade para 48 pessoas, teve início em março de 2007, tendo como missão garantir apoio 

a pessoas internadas em fase pós-aguda, com necessidade de convalescença e reabilitação ou com doença crónica 

grave, avançada e incurável, assim como à sua família, proporcionando-lhes cuidados de saúde rigorosos, 

individualizados e humanizados, promotores de QdV e dignidade. Estes cuidados são prestados por uma equipa 

multidisciplinar, constituída por enfermeiros, médicos, psicóloga, assistente social e auxiliares de ação médica, que 

trabalham em estreita colaboração com outros profissionais do hospital, nomeadamente fisiatra, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, farmacêutico, nutricionista, auxiliares de alimentação e ainda os 

voluntários. Durante o ano de 2019, a equipa da UCCP - HLL atendeu 516 pessoas doentes em CP e 144 em 

Cuidados Continuados, perfazendo um total de 660 pessoas.  
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Os critérios de inclusão foram definidos tendo em consideração as teorias que 

contribuem para a definição de perito em Enfermagem, aliado às 

recomendações preconizadas pela EAPC e pela OE (Benner, 2005; EAPC, 

2013; Gobet & Chassy 2008; Gobet & Simon, 2000; OE, 2017; O’neil & Dluyh, 

1997). 

 

Desta forma foram fixados como critérios de inclusão:  

- Possuir nacionalidade portuguesa; 

- Ser detentor de formação pós-graduada em CP, em instituição de ensino 

superior, com um mínimo de 30 ECTS; 

- Possuir prática superior 3 Anos em CP, em unidade onde se exerçam CP 

de nível III; 

- Participar na elaboração de programas estruturados e regulares de 

formação especializada em cuidados paliativos, assim como a participar 

em atividades de formação contínua, tais como congressos, palestras e 

workshops em CP; 

- Desenvolver atividade de investigação em CP.  

 

4. Método de Colheita de Dados e Instrumento de Colheita de Dados 

 

A entrevista é um dos principais métodos de recolha de dados em 

investigação qualitativa. Para atingir os objetivos delineados para esta etapa 

recorremos à entrevista individual de perfil exploratório e em profundidade. 

Para este estudo construiu-se um guião orientador para a realização de uma 

entrevista semiestruturada, orientando o processo de recolha de dados, 

organizando o discurso dos participantes (Anexo I); este tipo de entrevista 

obedece a um guia que é apropriado fisicamente e utilizado pelo investigador 

na interlocução e permite compreender o significado de um acontecimento ou 

um fenómeno vivido pelos participantes (Carpenter & Streubert, 2013). A 

pessoa entrevistada, o participante, é considerado o perito e o investigador 

questiona, de forma neutra, sem ideias preconcebidas ou expressões de 

aprovação ou desaprovação face ao discurso do entrevistado, pois encontra-

se movido pelo desejo de aceder à perspetiva individual da pessoa sobre 
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determinado assunto, permitindo que esta demonstre a sua opinião e fale 

sobre as suas experiências (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest, & Namey, 

2005).  

O guião orientador da entrevista foi suscetível a alterações na ordem, forma 

e, no limite, conteúdos das perguntas, em função do curso da interação com 

o participante, de forma a que a entrevista fosse semelhante a uma conversa 

informal, procurando compreender o significado de um acontecimento ou 

fenómeno vivido (Fortin, Côté, & Filion, 2009). 

As entrevistas, para além de integrarem uma breve caracterização 

sociodemográfica e da experiência profissional e formação em CP, 

orientaram-se por um guião constituído por questões sobre: a 

consciencialização da pessoa doente face à necessidade de CP; o 

envolvimento, mudança e diferença da pessoa doente perante o evento 

crítico, gerador de mudanças significativas em si, no ambiente ao seu redor e 

no modo como as percebe; os fatores que podem influenciar, favorável ou 

desfavoravelmente, o processo de transição para CP. Na preparação da 

entrevista alguns aspetos logísticos também mereceram a nossa atenção. 

Desta forma, as entrevistas decorreram numa sala da UCCP - HLL, permitindo 

que a conversação ocorresse num ambiente calmo que garantiu a 

confidencialidade dos dados e a privacidade. 

Os participantes foram abordados inicialmente pelo investigador, convidados 

a participar, fornecendo o seu consentimento informado (Anexo II). Foram, 

também, informados de uma possível recusa não teria qualquer penalização 

e que não existiriam quaisquer custos associados, nem qualquer 

remuneração pela sua participação. Prevemos que, se em qualquer momento 

da entrevista fosse abordado algum assunto que pudesse gerar algum tipo de 

desconforto para o participante, a entrevista seria terminada. 

Ao longo da entrevista, face às questões dos participantes, orientámos essa 

discussão para o final da entrevista, de forma a interferir o menos possível no 

encadeamento das ideias e na fluência do discurso da pessoa entrevistada. 

Cientes que na entrevista individual o anonimato é impossível devido à 

interação que decorre entre o entrevistador/entrevistado, foi solicitado aos 

participantes, assegurando desde logo a confidencialidade (respeitando o 

princípio de beneficência e justiça), que as entrevistas fossem gravadas em 



 69 

suporte áudio, tendo obtido o consentimento de todos os entrevistados. A 

duração média das entrevistas foi de 30 minutos. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas para suporte de papel pelo 

investigador. No processo de transcrição procurámos permanecer o mais fiéis 

ao discurso verbal e não-verbal. Para tal, foram apontados os aspetos 

paralinguísticos como os silêncios e entoações de voz. De forma a tornar o 

texto mais legível, foram eliminadas determinadas expressões e divagações, 

porém assinaladas no texto como suprimidas.  

 

5. Método de Análise e Tratamento de Dados 

 

A análise dos dados obtidos baseou-se no método Análise de Conteúdo. Esta 

metodologia, alicerçada no trabalho de Bardin (1977, p.40), envolve “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.   

A análise de conteúdo organiza-se em torno de quatro polos que não se 

realizam imperativamente por uma ordem cronológica: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados e, por fim, inferência e 

interpretação dos resultados. A pré-análise contempla a escolha dos 

documentos a serem submetidos a análise, tendo em consideração a regra 

da exaustividade, da representatividade, da homogeneidade e da pertinência; 

contempla, ainda, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração 

de indicadores que fundamentam a interpretação final. A pré-análise tem por 

objetivo a organização e parte de uma leitura “flutuante”, na qual se 

estabelece contacto com os documentos a analisar (Bardin, 1977).  

Segue-se a fase de análise, que mais não é do que a aplicação sistemática 

das regras estabelecidas na pré-análise. Nesta fase procede-se, 

essencialmente, à codificação, decomposição ou enumeração. Os resultados 

são tratados de forma a serem significativos e válidos para que posteriormente 

possam ser realizadas inferências e interpretações relacionadas com os 

objetivos propostos (Bardin, 1977). 

Como ferramenta auxiliar na análise dos dados recolhidos utilizou-se o 

ATLAS.ti®, um software para análise de dados qualitativos, desenvolvido por 

Thomas Muhr, na Alemanha, em 1989.  
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Importa referir que o ATLAS.ti® é uma ferramenta que assiste o investigador 

no processo de organização da análise dos dados, mas que o software não 

procede à análise sozinho. Todas as inferências e categorizações devem ser 

feitas pelo investigador, suportado pela sua fundamentação teórica. A 

eficiência do software está, como diz Hwang (2008), na interface entre a 

expertise humana e o processamento de dados do computador. 

Para efeitos de apresentação dos dados, cada um dos participantes será 

identificado com a letra E, seguida de um número, atribuído por ordem 

crescente com início em 1, de acordo com a ordem de aceitação de 

participação no estudo. Na apresentação dos resultados deste estudo serão 

utilizados símbolos/ códigos linguísticos, cujo significado passamos a 

apresentar:  

- “Frases entre aspas e itálico” – Correspondem a citações das palavras 

ou frases dos entrevistados;  

- (...) – Omissão de citação (excerto de entrevista não considerado 

relevante para análise); 

- [Relativamente a X] – Contextualização de citação. 

6. Aspetos Formais e Éticos 

 

A realização das entrevistas aos enfermeiros foi autorizada pela Comissão de 

Investigação do Hospital da Luz Lisboa, após parecer favorável da respetiva 

comissão de Ética (Anexo III). 

Esta recolha de informação foi realizada de forma anónima, garantindo o 

respeito pelos Direitos Humanos e pelos princípios da Ética, incluindo a 

informação aos participantes, a voluntariedade na participação e a não 

recolha de informação sensível, tendo-se obtido consentimento informado, 

livre e esclarecido (Anexo II). Salienta-se que os dados apenas foram 

utilizados para a consecução deste estudo. 

Este estudo não apresentou danos, benefícios e custos para os sujeitos da 

investigação.  
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CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

1. Caracterização sócio demográfica da amostra  

 

A amostra é constituída por nove enfermeiros e contempla indivíduos entre os 

26 e 36 anos, sendo a média de idades 32,8 anos de idade.  

Quanto ao género, a amostra é predominantemente do sexo feminino, 77,8% 

(n=7), enquanto o sexo masculino é representado por 22,2% (n=2).  

 

2. Caracterização da Experiência Profissional e Formação em Cuidados 

Paliativos  

 

Ao nível do exercício profissional em CP, a amostra detém experiência 

profissional entre quatro a 13 anos de prática, sendo a média de 8,7 anos. Já 

quanto ao exercício profissional em CP de nível III, a média situa-se nos 8,6 

anos de prática profissional, variando entre os 3 e os 13 anos.  

Relativamente à formação académica em CP, dos nove peritos em EPSP 

entrevistados, oito têm pós-graduação em CP e um tem mestrado em CP, 

obtidos em instituições de ensino superior, com um mínimo de 30 ECTS.  

Dos nove peritos em EPSP, dois são especialistas reconhecidos pela OE. 

A totalidade dos peritos participa na elaboração de programas estruturados e 

regulares de formação especializada em CP, assim como participam em 

atividades de formação contínua, tais como congressos, palestras e 

workshops em CP;  desenvolvem, também, atividade de investigação em CP.  

Os dados suprarreferidos encontram-se sintetizados na tabela que se segue.  
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Tabela 1 - Caracterização da amostra. 

                                                                                     N=9 (%) 

Idade ( em anos) 

Mínima 26 

Máxima 36 

Média 32,8 

Género 

Masculino 2 (22,2%) 

Feminino 7 (77,8%) 

Experiência profissional em CP (em anos) 

Mínimo 4 

Máximo 13 

Média 8,7 

Experiência profissional em CP Nível III (em anos) 

Mínimo 3 

Máximo 13 

Média 8,6 

Formação Académica em CP 

Pós-graduação 8 (88,9%) 

Mestrado 1 (11,1%) 

Especialidade em Enfermagem Médico Cirúrgica na vertente de EPSP 

Sim 2 (22,2%) 

Não 7 (77,8%) 

 

 

3. Perceção do enfermeiro perito em Enfermagem à Pessoa em Situação 

Paliativa   

Não é objetivo deste estudo a quantificação dos fenómenos observados, pelo 

que iremos expor somente com uma unidade de significação, as categorias e 

subcategorias encontradas, procedendo em simultâneo à sua discussão.  

Ao longo das entrevistas apercebemo-nos que a generalidade dos peritos em 

EPSP foram referindo, sobretudo, condicionantes relacionadas com a pessoa, 
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a família e os profissionais de saúde. Assim, iniciando com uma leitura 

flutuante, seguida de uma mais complexa, surgiram categorias sobreponíveis 

às identificadas por Meleis, et al. (2000) que se referem a um conjunto de 

condições internas e externas à pessoa (comunitárias e sociais), que podem 

constituir-se como facilitadoras ou inibidoras no processo e resultados de uma 

transição saudável.  

Do discurso sobre as diferentes variáveis que interferem na transição para CP 

emergiram duas grandes dimensões gerais relacionadas com a pessoa 

doente: (1) a dimensão relacionada com as condições intrínsecas; (2) a 

dimensão relacionada com as condições extrínsecas.  

A primeira dimensão está relacionada com os aspetos inerentes à pessoa e 

engloba aspetos cognitivos, emocionais e físicos, parecendo assumir uma 

grande influência na transição. A segunda dimensão, extrínseca à pessoa, 

reflete as interações que esta estabelece com o meio, com as pessoas da 

família e com os profissionais de saúde. Integra também os recursos de 

saúde, nomeadamente serviços de CP.  

Estas dimensões englobam um total de dez categorias. Procederemos mais 

detalhadamente à análise das categorias e subcategorias de forma a explicitar 

o modo como condicionam a transição para CP.  

Apresentam-se sem ordem de relevância, uma vez que cada uma delas é 

determinante no processo de transição para CP. 
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Dimensões Categorias Subcategorias Exemplo de Citações de Suporte 
(Com número do participante - En) 

Entrevistas que 
contribuíram 

para os 
resultados 

Números 
de 

cotações 

Fatores 
intrínsecos 
à pessoa 

Atitudes/ 
Comportamentos 

Aceitação do 
estado de saúde 

e adaptação 

“Durante este processo a pessoa passa por várias fases: negação, 
revolta, depressão, ansiedade (...). É esperado que o diagnóstico 
da doença seja um momento de tristeza e ansiedade!” E2 

E6, E8, E9 6 

Estratégias de 
adaptação 

“Se o cliente, no decorrer do seu processo de saúde/ doença, mas, 
sobretudo, perante outras mudanças, sempre se envolveu nas 
tomadas de decisão, mais facilitada será a sua integração, por 
consequente este processo de mudança em específico será 
facilitado por conhecimento esclarecido.” E3 

E1, E3, E6, E9 7 

Convicções/ 
Crenças/ 
Opiniões 

“Se nos referirmos a religiosidade, poderá ser uma zanga com 
Deus, com tudo e com todos e isso é dificultador da transição.” E9 E1, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8, E9 14 

Expectativas/ 
Envolvimento 

“A identificação das expectativas e a gestão das mesmas influencia 
a transição para Cuidados Paliativos favorável ou 
desfavoravelmente, mediante a atuação dos enfermeiros na 
desconstrução das mesmas.” E1 

E1, E2, E3, E6, 
E7, E8 11 

Controlo de 
intenções e 
impulsos/ 

Estratégias 
comportamentais 

“A postura, o comportamento face a situações de maior 
vulnerabilidade/ fragilidade, a forma como encara as intercorrências 
agudas que podem ou não desestabilizar o seu estado de saúde.” 
E6 

E2, E6, E8 11 

Perceção/ Reconhecimento das 
mudanças 

“A pessoa poderá reconhecer que se encontra num processo de 
mudança a partir do momento em que existem mais intervenções 
com intuito paliativo, no entanto, esse reconhecimento pode não 
acontecer por se encontrar numa fase de negação, raiva ou 
depressão, por exemplo.” E4 

E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8, 

E9 
23 

Tabela 2 - Visão geral das categorias e subcategorias. 
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Estatuto Socioeconómico 
“O nível de diferenciação, a condição socioeconómica (...) 
influenciam positiva ou negativamente a transição.” E4 E4, E6 3 

Conhecimento/ Informação 

“(...) este processo de mudança em específico será facilitado por 
conhecimento esclarecido.  Se, por um lado, nos deparamos com 
um cliente que tem um conhecimento da doença, do prognóstico, 
da evolução, não inviabilizando que possam existir crenças e mitos 
associados...” E3 

E1, E2, E3, E4, 
E5, E7, E8 23 

Significados/ Experiências prévias 
“Experiências anteriores, do cliente ou ambiente que o rodeia, 
nomeadamente da família, o conhecimento construído e os 
significados atribuídos facilitam ou não esta transição.” E4 

E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8 18 

Emoções 
“Durante este processo, o cliente experiencia ansiedade, angústia, 
inquietação e em alguns casos, somatizam.” E1 E1, E4, E8, E9 7 

Preparação para a mudança/ 
Antecipação 

“A antecipação de sinais e sintomas pode reduzir ansiedade e 
facilitar desta forma a transição.” E1 E1, E2, E5 7 

Fatores 
extrínsecos 
à pessoa 

Papel/ Suporte Familiar 

“(...) nunca esquecendo que o cliente e a família são indissociáveis, 
pela influência que estes últimos têm no cliente; serão tanto mais 
parceiros de cuidados quanto mais significados forem 
desconstruídos e mais integrados estiverem nos cuidados.” E8 

E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8, 

E9 
15 

Serviços de Cuidados Paliativos/ 
Profissionais de Saúde 

“Se o profissional estiver devidamente esclarecido sobre a filosofia 
dos cuidados, os objetivos... Mais rapidamente se tornará um 
agente facilitador da transição.” E6 

E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8, 

E9 
51 

Comunicação 
“A comunicação, enquanto uma das armas mais poderosas em 
Cuidados Paliativos, ajuda a que a pessoa fale sobre a situação e 
se abordem os anseios, as preocupações e os medos.” E1 

E1, E2, E3, E4, 
E7 10 
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3.1. Categoria: Atitudes/ Comportamentos 

A atitude refere-se a “modelos mentais e opiniões” (ICN, 2019). Torna-se claro 

que este é um aspeto que vai interferir na motivação e comportamento da 

pessoa em transição. Desta categoria emergem as seguintes subcategorias:  

3.1.1. Subcategoria: Aceitação do estado de saúde e adaptação 

A situação de doença é um desafio à capacidade de adaptação da pessoa. 

Quando a pessoa se confronta com uma situação que interfere no seu 

equilíbrio, esta tende a adotar comportamentos que procuram reduzir a 

perceção da situação, ou que atuem diretamente sobre o problema, 

perspetivando a alteração do seu progresso (Bastos, Quesado, Padilha, 

Ferreira, & Kraus, 2005). A aceitação é um processo dinâmico, necessita de 

tempo para se concretizar e é influenciado pela personalidade da pessoa 

doente (Gentil, 2005).  

Um evento crítico, como o diagnóstico de uma doença crónica, incurável e 

progressiva, espoleta a reconstrução de uma nova identidade e, na 

desconstrução e reconstrução da mesma, intervêm fatores intrínsecos e 

extrínsecos à pessoa doente (Meleis, et al., 2000). De acordo com o ICN 

(2019), adaptação implica “gerir novas situações”, pelo que o conceito de 

aceitação implica uma reconciliação com as circunstâncias de saúde. A 

adaptação bem sucedida resulta de respostas adaptativas por parte da 

pessoa doente que têm de ser desenvolvidas, promovidas e orientadas em 

função dos objetivos delineados. Aqui, o enfermeiro tem um papel 

fundamental na desconstrução de significados e crenças que influenciam a 

pessoa na persecução dos objetivos, assim como deve promover estratégias 

de coping que auxiliem a pessoa a lidar com a nova situação:  

“(...) Temos de assistir a pessoa a encontrar estratégias que permitam 

adaptar-se à nova condição.” E9 

No processo de aceitação do estado de saúde ocorre, inicialmente, um 

confronto com a nova situação e a construção de uma outra, que aumente o 

seu bem-estar psicológico:  
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“A postura, o comportamento face a situações de maior 

vulnerabilidade/ fragilidade, a forma como encara as intercorrências 

agudas que podem, ou não, desestabilizar o seu estado de saúde.” E6 

No momento em que se transmite o diagnóstico, as emoções negativas 

predominam:  

“Durante este processo a pessoa passa por várias fases: negação, 

revolta, depressão, ansiedade (...). É esperado que o diagnóstico da 

doença seja um momento de tristeza e ansiedade.” E2 

O processo de adaptação incorpora a conciliação psicológica, social e 

fisiológica no decurso da doença e depende de fatores como a avaliação que 

a pessoa faz da doença, a eficácia das estratégias de coping utilizadas e o 

suporte social recebido (Allotey, Reidpath, Yasin, Chan, & De-Graft Aikins, 

2011; Turner, Anderson, Wallace, & Bourne, 2015). 

3.1.2. Subcategoria: Estratégias de adaptação 

A doença representa um acontecimento negativo, com impacto na integridade 

e bem-estar da pessoa, e o valor dessa ameaça é definido com base nas 

representações de saúde/ doença da pessoa. Estas representações, 

designadas como cognições de doença, são as crenças implícitas, de senso 

comum, que a pessoa tem sobre a sua patologia (Leventhal et al., 1997). 

O Modelo de Autorregulação do Comportamento, descrito por Leventhal et al. 

(1997), foca-se nas crenças sobre a saúde/ doença e nas respostas às 

ameaças de doença, afirmando que as crenças que a pessoa tem acerca dos 

sinais e sintomas, bem como a sua interpretação, medeiam as respostas 

comportamentais perante a ameaça à sua saúde. Neste modelo, os conceitos 

teóricos de cognição de doença e as técnicas de resolução de problemas 

estão associados, permitindo explicar o comportamento de coping perante 

uma situação patológica em que a pessoa é parte ativa na resolução de 

problemas.  
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“Se o cliente, no decorrer do seu processo de saúde/ doença, mas, 

sobretudo, perante outras mudanças, sempre se envolveu nas 

tomadas de decisão, mais facilitada será a sua integração, por 

consequente este processo de mudança em específico será facilitado 

por conhecimento esclarecido.” E3 

“(...) A forma como encara os problemas ao longo da vida. Se for uma 

pessoa que nunca teve problemas ao longo da vida, possivelmente terá 

desenvolvido menos estratégias de coping. Neste momento poderá ter 

maior dificuldade em ultrapassar esta crise.” E9 

Perante a doença, se a pessoa ficar motivada para resolvê-la, com vista à 

normalização e obtenção de equilíbrio, desenvolve dois processos de 

resposta face à perceção: a representação cognitiva da doença, pela 

implementação de estratégias de coping e a resposta emocional, pelo 

estabelecimento de estratégias de coping que interfiram no seu estado de 

humor. Ou seja, a resposta à doença apresenta, habitualmente, uma primeira 

etapa em que ocorre uma representação cognitiva e emocional da ameaça à 

saúde ou interpretação, na qual a pessoa procura atribuir um significado, um 

sentido ao problema, baseado nas cognições que tem sobre essa condição.  

“Temos o dever de antecipar os cenários e intervir e só assim podemos 

ajudar a pessoa a fazer um esforço cognitivo e comportamental que 

permita reagir perante esta mudanças.” E1 

Essas cognições incluem as seguintes dimensões: identidade, causa, 

duração, consequências e tratamento. Através delas a pessoa constrói o seu 

significado da doença. Simultaneamente, ocorrem também respostas 

emocionais que vão contribuir para a decisão sobre as estratégias de coping 

a adotar. A segunda etapa caracteriza-se pelo desenvolvimento e 

implementação das estratégias de coping, procurando o equilíbrio físico e 

emocional. Estas estratégias podem estar focadas na resolução dos 

problemas (coping de aproximação) ou na negação desses mesmos 

problemas (coping de evitamento). Finalmente, na última etapa, a pessoa 

procede à avaliação do resultado das estratégias implementadas, 
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averiguando se as mesmas permitiram que esta se adaptasse à nova 

condição, preservando o melhor bem-estar possível (Leventhal, et al, 1997).  

Com estas etapas procuramos o desenvolvimento de estratégias que 

diminuam a angústia e auxiliem no controlo dos sintomas da doença, podendo 

ser alteradas sempre que necessário (Leventhal, et al, 1997). 

“Revolta, zanga, ira, tristeza, depressão... são tudo sinais que nos 

indiciam que a pessoa está a experienciar mudanças e poderá ser um 

período mais ou menos prolongado, sem tempos definidos, e, em 

função daquilo que é esperado, temos de assistir a pessoa a encontrar 

estratégias que permitam adaptar-se à nova condição.” E9 

Embora os fatores psicológicos sejam importantes, Leventhal et al. (1997) 

também alertam para a importância que os fatores sociais e culturais têm, 

quer nos processos de avaliação ou apreciação, quer nos comportamentos 

escolhidos para lidar ou controlar a situação. 

Compreende-se, assim, que a referência que o indivíduo tem da doença 

(influenciado por crenças culturais, com a aceitação ou não da doença e dos 

comportamentos da mesma) influencie a adoção de tipos de coping (Bennett, 

2002). Esta referência da doença resulta de esquemas cognitivos que 

integram esquemas pré-existentes, nomeadamente, as crenças relacionadas 

com o tratamento, com a competência e confiança nos profissionais de saúde, 

com o locus de controlo na saúde e acerca das próprias competências da 

pessoa em lidar com a situação (Bennett, 2002).  

Perante um agente causador de stress, como uma doença crónica, a pessoa 

avalia a situação tendo em conta alguns fatores como as características da 

doença e do tratamento, os acontecimentos de vida relacionados com a 

doença e as características sociodemográficas. Esta avaliação considera, 

ainda, as exigências pessoais e metas a atingir, bem como os recursos 

externos (tempo, suporte dos profissionais de saúde, suporte social, recursos 

económicos, entre outras) e os recursos internos (características da 

personalidade, resiliência, entre outras). Desta forma, a pessoa implementa 
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estratégias de coping que terão consequências a vários níveis, 

nomeadamente, físico, psicológico e social. A perceção dessas 

consequências é determinante na efetividade dessas estratégias (Lazarus, 

2000M; Santos, 2006).  

As estratégias de coping utilizadas podem ser várias e utilizadas em 

simultâneo, dependendo, entre outras, da natureza, estadio, etiologia e 

crenças sobre a doença. Tanto as estratégias de coping centradas no 

problema como as estratégias de coping centradas nas emoções podem ser 

eficazes na redução do stress e da angústia (Bennett, 2002).  

Um estudo desenvolvido por Lobão, Gaspar, Marques e Sousa (2009) em 

pessoas com ostomia revelou que a adoção de estratégias de coping focadas 

no problema foi facilitadora no processo de aceitação do estado de saúde.  

Em doenças que representem, para a pessoa, uma ameaça que imponha uma 

reavaliação da pessoa e do meio (por exemplo, diagnóstico de neoplasia 

metastizada), o coping focado nas emoções pode ser o mais utilizado. No 

entanto, em situações em que as ameaças são percecionadas como menores 

e com maior controlo (por exemplo, hipertensão arterial ou asma), as 

estratégias de coping mais ativas poderão ser as mais adotadas (Lazarus, 

2000).  Lazarus (2000) acrescenta que estes processos são compatíveis, uma 

vez que tanto o coping focado no problema, como o coping focado nas 

emoções, têm o mesmo objetivo: o (re)estabelecimento de um estado de 

equilíbrio.   

“O objetivo passará (...) por ajudar a pessoa a descobrir e/ou 

redescobrir os seus mecanismos internos para ultrapassar a situação.” 

E3 

A negação, enquanto compromisso do processo de coping, refere-se à atitude 

evitante ou de negação do conhecimento ou significado de um acontecimento, 

de forma a minimizar a ansiedade ou o conflito (ICN, 2019). 

“No caso de um agravamento, com perdas consecutivas, com 

capacidade de decisão comprometida, a não aceitação, por não 
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compreender cognitivamente o que está a acontecer, limita a 

integração deste processo pela pessoa e condiciona portanto a 

mudança.” E5 

3.1.3. Subcategoria: Convicções/ Crenças/ Opiniões 

Os comportamentos tornaram-se alvo de diversas investigações, no sentido 

de compreender e explicar os mecanismos implícitos ao seu desenvolvimento. 

Assume particular importância o papel das crenças de saúde, na predição de 

comportamentos com elas relacionados. As crenças, construídas com base 

no conhecimento que uma pessoa dispõe sobre determinado objeto ou 

situação, à qual se pode associar uma probabilidade de veracidade, traduzem 

uma interpretação individual da realidade (ICN, 2019).  

“Vivemos num mundo tendencialmente descaracterizado, contudo 

existem pessoas com crenças, sejam elas pessoais, sociais ou 

religiosas, que influenciam e condicionam a transição.” E7 

O Modelo de Crenças de Saúde (MCS) pretende tornar possível predizer os 

comportamentos de prevenção ligados à saúde, assim como a resposta 

comportamental ao tratamento de doenças agudas e crónicas. Ao longo das 

décadas, este modelo foi alargado, comparado a outros modelos conceptuais 

e utilizado para apoiar na implementação de intervenções que mudassem 

comportamentos em saúde (Ogden, 2004).  

O termo crença é inerente à base teórica que sustenta o MCS, pelo que as 

crenças, neste contexto, podem ser definidas como conceções, convicções e 

atitudes relativas à saúde ou doença adotadas pelas pessoas (ICN, 2019; 

Ogden, 2004).   

O MCS prediz que a conduta do individuo resulta de um conjunto de crenças 

básicas, isto é, a motivação para a pessoa adotar comportamentos de saúde 

é determinada por perceções individuais. Importa que exista um estímulo 

desencadeador que leve a pessoa a adotar o comportamento adequado, 

podendo este ser interno, como um sintoma, ou externo, como uma ação de 

educação para a saúde, relacionada com uma patologia. Para além disso, é 
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ainda essencial que a pessoa demonstre convicção sobre a sua capacidade 

para executar a ação recomendada (Ogden, 2004).  

O MCS comporta quatro dimensões: 

- Suscetibilidade percebida: refere-se à perceção subjetiva do risco de uma 

pessoa contrair determinada condição ou doença (Ogden, 2004). Esta 

dimensão poderá não estabelecer correlação para o presente estudo. No 

entanto, dado que o envelhecimento da população tem reflexos no estado da 

nossa saúde, com destaque para o aumento significativo de doenças crónicas 

e para um elevado número de pessoas portadoras de múltiplas patologias que 

exigem uma complexidade de cuidados inquestionável, importa desmistificar 

os conceitos relacionados com os CP; 

- Severidade percebida: o grau de severidade da doença é determinado pelo 

grau de estimulação emocional, resultante da doença, e pelas consequências 

que acarreta (Ogden, 2004):  

“(...) o que os faz reconhecer é o descontrolo de sintomas, aumento de 

dependência e a perda de funcionalidade.” E3 

- Benefícios percebidos: referem-se à crença na efetividade da ação e na sua 

perceção, com resultados positivos (Ogden, 2004):  

“Depende da fase em que estamos, dependendo das perdas e da 

perceção daquilo que a rodeia e daquilo que a pessoa ainda consegue 

concretizar e decidir. É a diferença entre independência e autonomia. 

Em termos de autonomia, se a capacidade de decisão ainda 

prevalecer, esta será o ponto-chave para se trabalhar neste sentido. 

No caso de um agravamento, com perdas consecutivas, com 

capacidade de decisão comprometida, a não aceitação, por não 

compreender cognitivamente o que está a acontecer, limita a 

integração deste processo pela pessoa e condiciona a mudança. 

Depende portanto da fase em que estamos neste processo e da 

capacidade de envolvimento.” E5 



 83 

- Barreiras percebidas: os aspetos negativos da ação são avaliados numa 

análise do género custo-benefício, considerando-se os esforços 

empreendidos, a caracterização invasiva dos MCDT, as vivências e as 

adversidades resultantes, que servem como barreiras para a ação e 

estimulam atitudes de enfrentamento. O potencial para a ação resulta da 

combinação das variáveis suscetibilidade e severidade percebidas na doença, 

enquanto a ação é escolhida em função da perceção dos benefícios, 

excluindo-se as barreiras percebidas nos comportamentos em saúde (Ogden, 

2004):  

“Tendo por exemplo o cliente que se encontra em fase aguda, ao qual 

diariamente executam intervenções «agressivas», com múltiplos 

MCDT (...). Se por um lado há clientes que estão exaustos por um 

número colossal de intervenções, por outro há clientes que podem 

considerar que a diminuição do número de intervenções se traduz num 

desinvestimento. (...) Se o cliente não reconhece que a mudança para 

Cuidados Paliativos vai acrescentar mais valias e, sobretudo, qualidade 

de vida, pode considerar que há um desinvestimento.” E1 

Relativamente a esta categoria, consideramos pertinente desmistificar as 

crenças erróneas relacionadas com os CP, considerando as entrevistas 

realizadas aos peritos em EPSP. As crenças irracionais e erros cognitivos 

contribuem para dificuldades na adaptação à vida com doença crónica, pelo 

que, lidando em CP não só com doenças oncológicas, mas também com 

doenças neurodegenerativas, como a Demência de Alzheimer, torna-se 

imprescindível a desmistificação dessas mesmas crenças:  

 

 “(...) descrença de que quando são referenciados para Cuidados 

Paliativos não haverá mais nada a fazer. A pessoa identifica que esse 

momento acontece quando lhe é transmitido que não têm outras 

hipóteses terapêuticas que lhe permitam a cura.” E4 

 

Enquanto “convicção e disposição pessoal para manter e abandonar ações 

tendo em conta a opinião e princípios religiosos próprios; fé religiosa que 
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impregna; integra e transcende a natureza biológica e psicossocial de cada 

um” (ICN, 2019), a crença religiosa poderá facilitar ou inibir a transição da 

pessoa para CP:  

 

“As crenças podem ser erradamente trabalhadas. Existem vários tipos 

de crenças. Embora eu saiba que a crença na religião, por exemplo, na 

religião cristã, e sendo maioritariamente a nossa população cristã esta 

deposita esperanças afincadamente na religião e nem tanto nos 

cuidados, nem nos profissionais que os prestam. O que é subjetivo é 

sempre mais complicado de trabalhar. Não devemos negar as crenças, 

mas sim trabalhá-las. É no que a pessoa acredita.” E3 

 

“Se nos referirmos a religiosidade, poderá ser uma zanga com Deus, 

com tudo e com todos e isso é dificultador da transição.” E9 

 

A família, tal como a pessoa doente, enquanto conjunto de pessoas 

orientadas por valores e significados, compreende crenças que podem ser 

facilitadoras ou inibidoras do processo de transição da pessoa para CP:  

 

“Uma família com crenças e valores semelhantes aos do cliente pode 

facilitar e, pelo inverso, dificultar (...).” E3 

 

“As crenças dos familiares (...) influenciam a transição para cuidados 

paliativos, nunca esquecendo que o cliente e a família são 

indissociáveis, pela influência que estes últimos têm no cliente; serão 

tanto mais parceiros de cuidados quanto mais significados forem 

desconstruídos e mais integrados estiverem nos cuidados.” E6 

 

Para além da pessoa doente e dos familiares, também os profissionais de 

saúde têm crenças que são determinantes no processo de transição para CP:  

 

“(...) relativo aos profissionais de saúde, as crenças dos próprios (...) 

são determinantes na transição (...).” E4 
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“O que cada vez mais me parece ser constante é a persistência das 

próprias crenças nos profissionais que podem dificultar ou facilitar as 

mudanças.” E6 

 

“(...) os profissionais de saúde referenciam tardiamente os clientes para 

Cuidados Paliativos por desconhecimento, por crenças dos próprios, 

por estigmas associados aos Cuidados Paliativos (...).” E8 

 

[Relativamente aos profissionais de saúde] “(...) crenças, estigmas... 

podem ser fatores inibidores que condicionam a transição.” E7 

 

Os estigmas, enquanto “prática de associação de desonra ou vergonha com 

outros pela presença de um fator distintivo; frequentemente associada com 

doença mental; incapacidade física; religião ou história de comportamento 

criminoso” (ICN, 2019), são, também, condicionantes da transição:  

“Os estigmas difundidos pela sociedade (....). Por associarem que os 

Cuidados Paliativos são sempre para morrer e que estão condenados.” 

E8 

Cada pessoa tem os seus próprios valores, sendo caracterizados pelo ICN 

(2019) como as “disposições para manter ou abandonar ações tendo em 

conta a opinião própria sobre o que é bom e mau”, que influenciam, 

indubitavelmente, a transição da pessoa doente para CP:  

“Os valores individuais não podem, também, ser negligenciados, 

devem sim ser explorados e, após exploração, orientados para a sua 

condição atual.” E4 

“(...) provavelmente os seus valores e crenças, tais como a religião, a 

sua capacidade de resiliência, a sua perspetiva sobre a vida, falando 

na espiritualidade, podem ser fatores facilitadores da transição ou 

promotores de um processo de mudança efetivo.” E6 
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3.1.4. Subcategoria: Expectativas/ Envolvimento 

 
Em CP, os enfermeiros são diariamente confrontados com expectativas e 

pedidos das pessoas doentes, sobre a realização de MCDT, novos 

tratamentos, entre outros. Verbalizam, frequentemente, que se sentiriam mais 

seguros se fossem acompanhados pela especialidade médica adstrita à sua 

patologia, ou que o acompanhamento fosse articulado com essa mesma 

equipa, referindo-nos, por exemplo, à pessoa com doença oncológica, em 

estadio avançado, com necessidades paliativas, que por força do seu 

percurso de saúde/ doença quer ser acompanhada pelo seu oncologista e não 

exclusivamente pela equipa de CP. 

Apesar de facilmente confundidos, expectativa e pedido têm diferentes 

definições. Expectativa refere-se a uma segurança de que algo vai ocorrer 

durante o internamento, por exemplo, e pedido refere-se a um desejo 

verbalizado pela pessoa. As expectativas dependem da sua perceção de 

vulnerabilidade à doença, dos seus antecedentes pessoais e experiências 

prévias, dos conhecimentos adquiridos e da natureza dos sintomas (Kravitz, 

Bell, Azari, Kelly-Reif, Krupat, & Thom, 2003). 

A compreensão e satisfação das necessidades das pessoas é, 

indiscutivelmente, um dos objetivos da Enfermagem e sabe-se que a 

satisfação associada à prestação de cuidados de saúde está intimamente 

relacionada com as expectativas que as pessoas formulam (Kravitz et al., 

2003). Importa, por isso, identificar as expectativas, de forma a conciliar o 

interesse das pessoas com os interesses dos profissionais:  

“A identificação das expectativas e a gestão das mesmas influencia a 

transição para cuidados paliativos, favorável ou desfavoravelmente, 

mediante a atuação dos enfermeiros na desconstrução das mesmas.” 

E1 

O acesso a fontes de informação sobre saúde é cada vez mais simples, 

embora nem sempre estas sejam fidedignas e, mesmo sendo-o, torna-se 

necessário adaptar a informação à própria situação. Quando tal não acontece, 

as expectativas e exigências podem tornar-se desajustadas da realidade e da 

capacidade do enfermeiro e dos restantes profissionais de saúde para 
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solucionarem-no. Torna-se, por vezes, difícil reconhecer que o que temos a 

oferecer é o controlo dos sintomas e não um tratamento com intuito curativo: 

 

“(...) não ter a informação total ao seu dispor sobre prognóstico, 

tratamentos e o que temos para oferecer em termos de controlo das 

manifestações da doença (...) não ter esta informação ou ter lacunas, 

pode criar e traduzir-se em expectativas irrealistas.” E2 

“(...) um cliente com expectativas desajustadas, quer seja por má 

informação ou desinformação, e se a transmissão de informações até 

ao momento não foi clara ou não envolveu de forma ativa a pessoa alvo 

de cuidados, maior será o impacto destas condicionantes na transição.” 

E3 

Exemplos dessa falsa expectativa são a de que os sintomas relacionados com 

os efeitos secundários à quimioterapia, como a náusea e o vómito, se 

resolvem imediatamente com a prescrição de um fármaco e que esta 

terapêutica será mais válida do que a reavaliação da frequência, intensidade 

e pertinência de tratamentos dirigidos à doença.  

Quando as pessoas não veem atingidas as expectativas, podem surgir 

conflitos que comprometem a relação enfermeiro-pessoa doente:  

 

“O estabelecimento de uma relação terapêutica, mas sobretudo uma 

relação de confiança, é determinante na transição.” E5 

 

A base da negociação das expectativas e dos pedidos deve, assim, assentar 

nesta relação e numa comunicação eficaz, como veremos numa categoria 

adiante, mas que agora exemplificamos:  

 

“Tenho a certeza de que a comunicação é a principal arma deste 

processo.” E1 

 

“Existem muitos condicionantes que são determinados pelos 

profissionais, mas todos eles têm um destino: a comunicação no 
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momento da transição, as expectativas que coloca nisso e, no fundo, a 

esperança que coloca nisso.” E2 

 

Trabalhamos em parceria para ir ao encontro das expectativas da pessoa 

doente, até porque isso contribui para uma maior adesão ao regime 

terapêutico. Para além deste facto, a perceção do descontentamento das 

pessoas face aos cuidados provoca insatisfação nos profissionais de saúde:  

“As expectativas em torno da doença e da sua evolução, expressas ao 

profissional de saúde, traduzem as alterações sentidas pelas pessoas.” 

E7 

“Perante um diagnóstico de uma doença crónica, incurável e 

progressiva, é fundamental que se estabeleça um plano de cuidados, 

quer seja dirigido à doença, ou não, de forma a tornar-se facilitador da 

integração destas alterações na sua vida e na vivência da doença.” E7 

Sabemos que a capacitação da pessoa é indispensável e trará benefícios para 

os cuidados propostos. Contudo, é evidente que a perspetiva do profissional 

de saúde e da pessoa doente será, quase sempre, díspar. Sendo esta 

diferença inevitável, mas estando cientes dela, os obstáculos podem ser 

antecipados, permitindo melhorar a confiança das pessoas nos cuidados 

prestados. Importa ainda recordar que a pessoa integra uma família e que por 

isso também as expectativas da família condicionam a transição:  

“No caso de o cliente ter expectativas realistas face à situação, mas a 

família, pelo inverso, tem expectativas irrealistas, estas influenciarão 

negativamente a perceção, envolvimento e ação do cliente perante a 

mudança.” E1 

Estabelecer um plano de cuidados centrado na pessoa depende de um 

planeamento cuidadoso por parte dos profissionais de saúde e do 

envolvimento da pessoa. Para que esta simbiose ocorra, é vital que se 

estabeleça uma comunicação adequada. Para além disso, a 

consciencialização dos efeitos positivos e menos positivos, pelo envolvimento 
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da equipa multiprofissional, no bem-estar pleno das pessoas doentes é fulcral, 

envolvendo ativamente a pessoa no processo de tomada de decisão (Rapport, 

F., Hibbert, P., Baysari, M., Long, J. C., Seah, R., Zheng, W. Y., Jones, C., 

Preece, K., & Braithwaite, J., 2019). 

3.1.5. Subcategoria: Controlo de intenções e impulsos/ Estratégias 

comportamentais 

Na CIPE®, volição é descrita como “escolha consciente; ato de escolher para 

o bem-estar próprio” (ICN, 2019). Esta atitude comporta as seguintes 

dimensões: autocontrolo, força de vontade, impulso, iniciativa e vontade de 

viver.  

O autocontrolo, enquanto “disposições tomadas para cuidar do necessário 

para a sua própria manutenção; para se conservar ativo; lidar com as suas 

necessidades básicas e íntimas e as atividades de vida” (ICN, 2019), implica 

uma escolha consciente sobre o próprio bem-estar. A perceção de controlo 

facilita a ação, uma vez que, quando se acredita que se é capaz de fazer algo, 

a pessoa sente-se mais comprometida (Pereira & Almeida, 2004).   

“A postura, o comportamento face a situações de maior 

vulnerabilidade/ fragilidade, a forma como encara as intercorrências 

agudas que podem ou não desestabilizar o seu estado de saúde.” E6 

“As atitudes que os enfermeiros percecionam que podem ser 

indiciadoras de que efetivamente a pessoa se encontra num processo 

de mudança (...).” E8 

A força de vontade refere-se à atitude para “manter e abandonar ações, 

controlar ou não controlar impulsos, tendo em conta o desejo, as intenções e 

as tendências” (ICN, 2019). Desta forma, ter ou não força de vontade para 

iniciar ou manter um determinado comportamento foi considerado por alguns 

dos participantes como um fator determinante na transição para CP, 

relacionando com este o conceito de iniciativa, enquanto motivação para 

tomar decisões, planear uma ação e atuar em conformidade (ICN, 2019):  



 90 

“As perguntas que ele possa fazer sobre as expectativas, os 

tratamentos, os objetivos que pode cumprir, ou não... As questões que 

ele faz sobre os tratamentos que vêm a seguir, as expectativas para 

realizar objetivos e como os poderá concretizar. As perguntas que ele 

vai fazendo e que levam o profissional a saber que o doente se 

questiona da sua situação e da sua evolução e o que é que temos mais 

para oferecer.” E2 

O impulso, como força motivadora para o estabelecimento e/ ou redefinição 

de comportamentos influenciada por reflexões e desejos, é determinante na 

perceção individual sobre a vontade de continuar a viver, apesar das 

circunstâncias difíceis (ICN, 2019), e influenciam a transição da pessoa para 

CP:  

 

“(...) a sua capacidade de resiliência, a sua perspetiva sobre a vida, 

falando na espiritualidade, podem ser fatores facilitadores da transição, 

ou de se iniciar um processo de mudança efetivo.” E6 

 

3.2. Categoria: Perceção/ Reconhecimento das mudanças 

Na Teoria das Transições a consciencialização surge como uma propriedade 

das transições a que os enfermeiros deverão estar atentos. 

“A identificação por parte do cliente que está num processo de 

transição é, na minha opinião, difícil de identificar e de reconhecer.” E1 

Considerando que a transição saúde/doença se reporta a um evento 

patológico que ocorre na vida de uma pessoa e que implica uma mudança na 

sua identidade, nos seus papéis e comportamentos, a consciencialização 

desse processo pode ou não ocorrer, isto é, a pessoa pode perceber ou não 

que está doente. Se a sintomatologia for intensa a pessoa consciencializa-se 

mais facilmente de que está doente, mas, se esta for quase inexistente, então 

pode acontecer que a pessoa não sinta que tem uma doença e, portanto, não 

adquira comportamentos para controlar essa patologia. Rejeitando a ideia de 

estar doente, a pessoa não experiencia um processo de transição e, como tal, 
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consciente ou inconscientemente, não adota comportamentos adequados à 

sua nova condição:  

“A pessoa poderá reconhecer que se encontra num processo de 

mudança a partir do momento em que existem mais intervenções com 

intuito paliativo, no entanto, esse reconhecimento pode não acontecer 

por se encontrar numa fase de negação, raiva ou depressão, por 

exemplo.” E4 

A presença de sintomatologia, o aumento de incapacidade para o autocuidado 

e a prevalência de emoções negativas podem levar a pessoa a 

consciencializar-se de que tem uma doença e a alterar as suas crenças:  

“Por alteração do seu status, por alteração na capacidade de 

comunicação, por incapacidade de gerir as suas emoções, por 

incapacidade para gerir quem tem a seu cargo, no caso de ter...” E8 

“Pela evolução da doença e pela manifestação da doença na pessoa; 

as perdas que têm no decurso da doença, perdas funcionais, 

psicológicas, sociais e que o fazem refletir sobre a sua condição de vida 

e sobre as suas limitações para exercer aquilo que todos nós 

cumprimos como objetivo comum, que é sermos felizes e sentirmo-nos 

realizados.” E2 

“(...) o que os faz reconhecer é o descontrolo de sintomas, aumento de 

dependência e a perda de funcionalidade.” E3 

“Sobretudo as perdas levam a que a pessoa se confronte. As perdas 

de independência, a perda de papéis/ confronto com novos papéis... A 

perda consecutiva e mantida é o fator que pode levar ao 

reconhecimento de um processo de mudança. No fundo, eu creio que 

a perceção e a vivência dessas perdas fazem-nas ter essa consciência, 

mas poderá não existir aceitação ou integração como uma nova 

realidade, ou seja, a pessoa sabe que alguma coisa não está bem, mas 

ignorar ou dizer que amanhã as coisas vão estar melhores é uma forma 

de camuflar o que esta efetivamente a acontecer.” E5 
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“A pessoa pode identificar de várias formas; pode naturalmente 

percecionar todas as alterações sintomáticas, tendo em conta o 

diagnóstico da doença, podendo confrontar-se com descontrolo dos 

mesmos. Por si só, a pessoa poderá ter dificuldade para reconhecer 

em que patamar é que está, no contexto da sua doença, e por isso é 

importante existir uma boa base de fundamentação clínica, sobre o 

diagnóstico, prognóstico, perspetivas futuras, dentro do seu contexto 

de doença.” E7 

“Situações de agressividade, ansiedade e flutuações de humor. Podem 

ser situações em que a pessoa demonstra que está num momento de 

instabilidade e, portanto, estará em mudança. Há, também, pessoas 

que emocionalmente estão estáveis, mas estão constantemente à 

procura de uma razão ou de uma solução para um problema que foi 

identificado e aí estarão, também, perante uma mudança.” E9 

Pelo inverso, a consciência de que se necessita de CP pode não estar  

presente, geralmente, devido à falta de sinais e sintomas, tal como a maioria 

dos participantes exprimiu.  

Procuramos intervir no sofrimento e o controlo de sintomas, enquanto pilar 

central dos CP. Ainda hoje, são vistos como uma área menor na intervenção 

clínica, afastados para segundo plano, sobrevalorizando-se a cura. Um 

inadequado controlo de sintomas, para além de aumentar o sofrimento da 

pessoa doente e sua família, tem influência direta na progressão da doença 

(Alves, Abril, & Neto, 2017). Os CP valorizam a vida e consideram que a morte 

é um fenómeno natural pelo que não se acelera nem se retarda e o seu 

objetivo primordial é o alívio do sofrimento e a promoção da máxima QdV 

possível.  

O controlo de sintomas implica saber reconhecer, avaliar e tratar 

adequadamente os sintomas que surgem no decorrer da doença e que têm 

repercussão direta no bem-estar da pessoa doente (Barbosa & Neto, 2010).  

Implica a prática de ações paliativas básicas, CP a um nível especializado, 

trabalho interdisciplinar e adaptação às necessidades da pessoa doente. Ora, 
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os enfermeiros, pela maior proximidade com a pessoa doente, têm um papel 

vital na vigilância e monitorização dos sintomas e, consequentemente,  no 

sucesso do processo terapêutico.   

Por outro lado, os papéis que cada um desempenha e a confrontação com a 

incapacidade para concretização dos mesmos poderá contribuir para a 

consciencialização:  

“Se estiver no ativo profissionalmente (...). São tudo fatores que alteram 

a sua forma de estar no dia a dia e que implica um reajuste, 

independentemente da capacidade de adaptação ou não à sua nova 

condição.” E8 

“Parece-me que a constatação das próprias mudanças, o impacto no 

seu quotidiano, a verbalização de sentimentos face a essas alterações 

e/ou comportamentos diferentes e as alterações de papéis são, na 

minha opinião, indicadores de que a pessoa identifica que se encontra 

em mudança e que, consciente ou inconscientemente, reconhece que 

existem alterações.” E6 

Perante uma situação de vulnerabilidade acrescida, como em CP, existe 

dificuldade na consciencialização das implicações futuras das decisões 

tomadas no presente. Se não há consciência da necessidade por 

incapacidade da pessoa, devem os profissionais de saúde ter uma atitude 

proativa na deteção, referenciação e gestão destes casos:  

“A perceção do cliente sobre os objetivos dos cuidados é fundamental; 

quanto mais o cliente compreender quais os objetivos dos cuidados e 

o porquê da alteração dos mesmos, mais rapidamente irá reconhecer 

que se encontra num processo de mudança, neste caso de alteração 

de paradigmas de cuidados, de cuidados curativos para cuidados 

paliativos.” E1 

Se falarmos em final de vida não podemos deixar de questionar o porquê de 

uma pessoa com doença aguda/ crónica, incurável e progressiva não ser 

referenciada para CP. O tempo em que nos cruzamos com a pessoa é 
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determinante, relativamente aos objetivos da intervenção e às terapêuticas de 

Enfermagem a implementar.  O perito em EPSP deve, portanto, considerar a 

evolução da condição de saúde/ doença de forma a ajudar a pessoa a 

encontrar esperança e, sobretudo, a viver com QdV. Falamos de uma situação 

de vulnerabilidade acrescida que condiciona a consciencialização da pessoa 

e poderá, ou não, influenciar o processo, não sendo a mesma imprescindível 

para que se possa experienciar a transição (Meleis et al., 2000): 

“À medida que há uma situação de saúde, por doença (...), a pessoa 

questiona-se sobre o seu futuro, sobre o seu prognóstico.” E2 

“A pessoa reconhece estas alterações e inicia um processo de reflexão 

sobre a sua doença e o que poderá acontecer. Não reconhecem, num 

momento inicial, pelos objetivos dos cuidados a que esteve submetido 

até então e, aí, é fundamental que o enfermeiro perito em CP, na 

conferência de acolhimento, clarifique os objetivos, promovendo o 

início de uma reflexão que possa ser fundamental para o processo de 

aceitação, tornando-o mais compreensível.” E3 

Fica claro, na transcrição acima, a importância da comunicação no processo 

de transição e a forma como esta pode ser determinante.  

Importa que o enfermeiro assista a pessoa na identificação da transição, 

antecipando a necessidade de se adaptar à sua nova condição: 

“(...) as equipas de CP são responsáveis pela promoção da 

consciencialização do cliente e da família.” E3 

Para que tal seja possível, o perito em EPSP deve dotar-se de competências 

que lhe permitam intervir:  

“Enquanto enfermeiro, no dia-a-dia, podemos identificar descontrolo de 

sintomas, exaustão, cansaço... E a pessoa poderá ou não identificar 

estes fatores e reconhecer que está em mudança.  A desesperança e 

perda de sentido da vida. São sinais de que a pessoa está em mudança 
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e poderá a ter alguma dificuldade em adaptar-se à mudança e aí a 

intervenção do enfermeiro é fundamental.” E9 

“Para conseguir percecionar estas alterações tenho, em primeiro lugar, 

de conhecer a pessoa, não sendo possível num primeiro contacto. Será 

necessário conhecer a história da doença, o percurso até ao momento, 

como reagiu perante o diagnóstico, como reagiu ao primeiro 

tratamento... São «pequenas» coisas que nos podem dar pistas sobre 

como a pessoa está inteirada do problema e da sua situação e revelam-

nos assim o seu nível de consciencialização.” E9 

Importa desmistificar crenças, uma vez que crenças erróneas impedem, 

também, que a pessoa se consciencialize de que está num processo de 

transição para CP:  

“Na nossa sociedade atual, na minha opinião, o cliente só reconhece/ 

ou inicia o reconhecimento quando alguém lhe diz «Não há mais nada 

a fazer»”. E4 

Os enfermeiros devem consciencializar para a importância dos CP no reforço 

e garantia da dignidade humana durante o processo de doença, elucidar sobre 

o verdadeiro sentido dos CP na prevenção e alívio do sofrimento, promovendo 

a melhor QdV possível para a pessoa doente e para a sua família, 

desmistificando que é errado pensarmos que estes cuidados só deverão ser 

aplicados na fase terminal de uma pessoa doente. Os CP devem ser parte 

integrante no processo de cura e tratamento de uma doença desde o seu 

diagnóstico.  

3.3. Categoria: Estatuto Socioeconómico 

Em Portugal, a equidade no acesso aos cuidados de saúde ocupa um lugar 

central na Lei de Bases da Saúde (Lei 95/2019), que refere que “o Estado 

promove e garante o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional 

de Saúde” (p.56), baseando o acesso em princípios, afirmando que este 

respeita o princípio da equidade,  “promovendo a correção dos efeitos das 
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desigualdades no acesso aos cuidados, dando particular atenção às 

necessidades dos grupos vulneráveis” (p.61).  

Sabemos que as desigualdades socioeconómicas na doença e na saúde são 

reflexo da organização social de qualquer sociedade e que o acesso equitativo 

a cuidados de saúde é determinante na transição, neste caso, em relação ao 

acesso a CP. A ocupação profissional, o grau de instrução e o rendimento 

económico são condicionantes a considerar:  

“O nível de diferenciação, a condição socioeconómica (...) influenciam 

positiva ou negativamente a transição.” E4 

“Como inibidores (...) a inexistência de recursos económicos, sociais 

(...).” E6 

As desigualdades sociais na saúde são um importante desafio para as 

políticas de saúde e espelham-se na estratificação social da sociedade 

moderna (Cardoso, 2006). A pessoa com um estatuto socioeconómico mais 

baixo está mais vulnerável a sintomas psicológicos e fatores que dificultam a 

transição (Meleis et al., 2000). 

3.4. Categoria: Conhecimento/ Informação 

 
Os CP são cuidados de saúde que melhoram a QdV da pessoa com doença 

grave e/ou crónica, incapacitante e progressiva, assim como da sua família. 

A estes associam-se melhores resultados, quer seja pela diminuição da 

intensidade dos sintomas, quer pela redução dos custos associados aos 

cuidados de saúde. Os CP complementam o tratamento curativo e podem ser 

oferecidos no decurso de uma doença grave (Radbruch & Payne, 2010). A 

par do envelhecimento da população, aumentará a necessidade crescente de 

CP. Esta afirmação é corroborada pela EAPC, no Atlas of Palliative Care 

(2019), onde afirma que, com o envelhecimento da população mundial, 

aumentará a prevalência de doenças crónicas e não transmissíveis e, com 

isto, aumentará o número de pessoas com necessidades paliativas (Arias, 

Garralda, Rhee, Lima, Pons-Izquierdo, Clark, Hasselaar, Ling, Mosoiu, & 

Centeno, 2019).  



 97 

 

O conhecimento das pessoas sobre os serviços de saúde impulsiona a sua 

utilização, permitindo-lhes perceber se são relevantes para a sua situação. 

Várias investigações foram realizadas de forma a determinar o que as 

pessoas conhecem sobre CP e Matsuyama, Balliet, Ingram, Lyckholm, 

Wilson-Genderson e Smith (2011) afirmam, no seu estudo, que a maioria dos 

participantes leigos e as pessoas doentes nunca ouviram falar em CP. 

Consciencializar, através da promoção do conhecimento sobre CP, é o 

primeiro passo para reduzir divergências na utilização de serviços importantes 

e indispensáveis para pessoas com doenças que limitam a vida (Matsuyama 

et al., 2011). Um adequado conhecimento da filosofia e pressupostos dos CP 

contribui, portanto, para o acesso e utilização destes serviços (Benini, Fabris, 

Pace, Vernò, Negro, De Conno, & Orzalesi, 2011). 

“A perceção e o conhecimento do que são os Cuidados Paliativos e dos 

objetivos de cuidados que lhes são propostos são as alterações mais 

significativas que encontro nos clientes em fase de mudança.” E4 

O conceito de conhecimento é, de acordo com a CIPE® (ICN, 2019), o 

“conteúdo específico de pensamento baseado na sabedoria adquirida, na 

informação aprendida ou competência; conhecimento e reconhecimento da 

informação”.  

A necessidade de informações da pessoa doente muda com o passar do 

tempo e dependem, principalmente, dos eventos específicos relacionados 

com a doença.  Aquando do diagnóstico e no início do tratamento, emoções 

negativas, como ansiedade e angústia, resultantes do diagnóstico, e a 

preocupação com a incerteza do futuro impedem a aquisição destes 

conhecimentos. Embora mergulhada nestas emoções, a pessoa doente 

necessita de informações que lhe permita compreender as diferentes etapas 

do tratamento. Quando essas informações não existem, as pessoas são 

dominadas por perceções subjetivas da doença e desenvolvem-se 

sentimentos de impotência, desamparo e frustração. Importa, também, 

perceber se a pessoa quer saber as informações relativas à doença e ao 

impacto que esta terá na sua vida:  
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“(...) este processo de mudança em específico será facilitado por 

conhecimento esclarecido.  Se, por um lado, nos deparamos com um 

cliente que tem um conhecimento da doença, do prognóstico, da 

evolução, não inviabilizando que possam existir crenças e mitos 

associados...” E3 

“Perceber o que o cliente sabe: quais as expectativas, qual o 

conhecimento sobre as implicações da doença e da mudança para 

Cuidados Paliativos e o conhecimento dos objetivos dos cuidados 

paliativos.” E3 

“Percecionam tanto mais quanto mais conhecimento revelarem sobre 

a doença e o prognóstico.” E7 

Igualmente o conhecimento ou desconhecimento da família sobre a doença e 

sobre os CP condiciona a transição:  

“A família poderá ser limitadora da transição (...) tendo (...) 

desconhecimento sobre os cuidados paliativos.” E5 

“A família, a informação que o cliente transmite à família, o que a família 

tem na sua posse e o que compreende dela... De certa forma somos 

um ser único, mas estamos envolvidos e é muito importante a opinião 

da nossa família, a sua participação e o consentimento sobre as nossas 

decisões.” E2 

Assim, os profissionais de saúde devem fornecer informações, tendo em 

consideração aquilo que a pessoa sabe e o que quer saber, adaptando a 

comunicação à condição da pessoa, promovendo escuta ativa e respeito 

pelas preferências expressas (Preisler, Heuse, Riemer, Kendel, & Letsch, 

2018). 

3.5. Categoria: Significado/ Experiências prévias 

O estudo das representações sociais do processo saúde/ doença fundamenta 

práticas e atitudes, assim como alicerça as relações que se estabelecem entre 
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o seu contexto social e o que acontece. Estas traduzem a forma como a 

pessoa vive, age e pensa as suas relações e resultam da acumulação de 

experiências, valores e tradições. Não devem ser entendidas como sistemas 

fechados que determinam as atitudes das pessoas, uma vez que estas são 

desconstruídas e reconstruídas de acordo com as interações entre a pessoa 

e o meio (Meleis et al., 2000). Os significados construídos promovem ou 

inibem comportamentos de procura de saúde, definidos pelo INC (2019) como 

“comportamento: forma previsível de identificar, usar, gerir e assegurar 

recursos de cuidados de saúde, expectativas relacionadas com formas 

aceitáveis de requerer e conseguir assistência de outros”. 

Os significados construídos podem revelar-se facilitadores ou inibidores da 

transição:  

“Em relação à pessoa, (...), perceções e significados (...).” E7 

“(...) serão tanto mais parceiros de cuidados quanto mais significados 

forem desconstruídos (...).” E8 

Dos fatores críticos que influenciam a transição, consideraram-se os 

significados atribuídos às experiências prévias, do próprio, de familiares ou 

significativos:  

“Experiências anteriores, do cliente ou ambiente que o rodeia, 

nomeadamente da família, o conhecimento construído e os significados 

atribuídos facilitam ou não esta transição.” E4 

“(...) os significados, as experiências prévias e o conhecimento, não só 

do próprio, mas relacionados também com a família, têm na transição 

para Cuidados Paliativos (...).” E2 

A transição para CP, sendo influenciada por aspetos intrínsecos à pessoa, 

como a condição de saúde, consciencialização, crenças e significados, e 

extrínsecos, como o suporte familiar, traduz-se no envolvimento da pessoa 

neste processo (Meleis & Trangenstein, 1994; Chick & Meleis, 1986). 
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Significados negativos atribuídos a CP, têm implicações na vivência da 

transição:  

“Situações traumáticas com familiares podem ser dificultadores do 

processo de transição, pela imagem que criam dos cuidados 

paliativos.” E1 

“Atribuem significados erróneos, porque atribuem a CP uma 

designação de corredores da morte.” E4 

Assim, o perito em EPSP deve procurar desconstruir significados, 

promovendo o conhecimento da pessoa, família e significativos:  

“Queremos ajudar a desconstruir significados e ideias pré-concebidas.” 

E1 

“Julgo que cada vez mais rapidamente conseguimos desconstruir mitos 

e significados erróneos, também porque vivemos cada vez mais numa 

sociedade informada, ou que, pelo menos, procura essa 

informação(...).” E3 

3.6. Categoria: Papel/ Suporte Familiar 

Os CP intervêm no sofrimento das pessoas com doenças graves e em fim de 

vida, através de um rigoroso controlo de sintomas, de uma comunicação 

adequada, apoiando e trabalhando lado a lado com a família e em equipa. O 

sofrimento atinge não só a pessoa doente como todos aqueles que com esta 

convive e que lhe estão afetivamente ligados. A doença, quando surge, não 

afeta uma pessoa nem uma família de igual forma:  

“(...) a família, enquanto alvo dos nossos cuidados, é essencial para 

melhor conhecermos o cliente com que nos deparamos; são eles que 

lidam com aquela pessoa, que o conhecem previamente e que sabem 

como é que ele reage perante as situações. São um ponto-chave dos 

cuidados paliativos.” E1 
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“A família será alvo dos nossos cuidados; quando um familiar está 

doente, não nos devemos cingir à pessoa doente, porque estando um 

doente, toda a família está “doente”. (...)  A mudança é para o cliente e 

para os familiares, porque eles também estão em transição e não 

devemos ignorar esse facto. Para além de ser um dos pilares 

fundamentais, o peso da família no cliente influencia a transição do 

cliente.” E3 

O papel da família sobressai no discurso, sendo associado mais 

frequentemente pelos participantes como um fator facilitador na transição, 

embora também tenha sido referido por alguns como um obstáculo: 

“Tendo em consideração que são quem melhor conhecem o doente e 

quem nós devemos envolver ativamente nos cuidados. Este processo 

será acompanhado pela família, não por nós profissionais. Serão tanto 

mais facilitadores quando mais os ajudarmos a desconstruir 

significados, preconceitos (...)” E1  

O principal objetivo no apoio à família passa por ajudá-la a cumprir a sua 

função cuidadora, isto para que a participação no eventual processo de perda 

que vivenciam seja concluída da forma mais saudável possível:  

“(...) nunca esquecendo que o cliente e a família são indissociáveis, 

pela influência que estes últimos têm no cliente; serão tanto mais 

parceiros de cuidados quanto mais significados forem desconstruídos 

e mais integrados estiverem nos cuidados.” E8 

 

Para que se possa apoiar a família no processo de doença, os enfermeiros 

devem atuar de acordo com duas premissas: conhecimento e compreensão. 

São dois fatores que facilitam e permitem adequar as intervenções à família, 

pela identificação dos determinantes face à circunstância. Importa antecipar: 

antecipar sintomas, progressão da doença e proximidade da morte. 
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“A família pode ser um fator facilitador ou inibidor. (...) Sobretudo se, 

junto deles, anteciparmos cenários, abordarmos o percurso de doença, 

à medida que este vai acontecendo.” E1 

Em fase terminal, a doença pode instigar nos familiares emoções negativas e 

comportamentos desajustados, fruto de expectativas e crenças erróneas:  

“A angústia da família pode espelhar-se no cliente e dificultar a 

transição, por considerar que há um desinvestimento, por exemplo, e 

que o seu familiar vai morrer.” E1 

 

“Uma família com crenças e valores semelhantes aos do cliente podem 

facilitar e, pelo inverso, dificultar; as relações que se estabelecem entre 

os familiares, os conflitos internos... podem facilitar ou dificultar.” E3 

 

“O que a rodeia, nomeadamente a família, influencia a vivência destas 

mudanças. A família poderá ser limitadora da transição, da mesma 

forma, tendo preconceitos, mitos e desconhecimento sobre os 

cuidados paliativos. Poderá ser até exemplo do desconhecimento e da 

desresponsabilização do próprio sobre a sua saúde.” E5 

 

“Em relação à família, se esta, de forma a querer proteger o cliente, na 

sua perspetiva, pedindo conspiração do silêncio... este pode ser um 

motivo dificultador para a transição.” E7 

Desta forma, os profissionais de saúde, sobretudo os enfermeiros, devem 

procurar estabelecer uma relação de ajuda que permita aos familiares 

passarem por este processo, sentindo que são acompanhados. Para além 

dos cuidados à pessoa doente, os profissionais de saúde devem também 

direcionar esforços para cuidar da família e pessoas significativas, 

fomentando as potencialidades, possibilitando que a família recupere 

confiança, promovendo, desta forma, uma transição saudável, num período 

que inegavelmente instiga sofrimento.  
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3.7. Categoria: Emoções  

Quando a pessoa recebe a notícia do diagnóstico de uma doença 

incapacitante, progressiva e incurável, confronta-se com a incompreensão de 

tudo o que lhe está a acontecer (Kübler-Ross, 2017):  

“Durante este processo o cliente passa por várias fases. A negação, a 

revolta, a negociação, a depressão e a aceitação... Que é normal que 

aconteça. É esperado que o diagnóstico da doença seja um momento 

de tristeza e de ansiedade.” E1 

Considerando a emoção como “sentimentos conscientes ou subconscientes, 

agradáveis ou dolorosos, expressos ou não expressados, que podem 

aumentar com o stress ou com a doença” (ICN, 2019), facilmente se 

compreende que o diagnóstico de uma doença aguda/ crónica, incapacitante 

e progressiva pode contribuir para emoções negativas e perturbações de 

humor (Coifman, Flynn, & Pinto, 2016). Entre as emoções mais prevalentes 

identifica-se a angústia, descrita como “sentimentos de dor intensa e forte, 

pena e aflição”, a ansiedade, enquanto “sentimentos de ameaça”, e a 

inquietação (ICN, 2019): 

“Durante este processo, o cliente experiencia ansiedade, angústia, 

inquietação e em alguns casos, somatizam.” E1 

As emoções, positivas ou negativas, são estados transitórios que incluem uma 

componente subjetiva, o que sentimos, uma componente comportamental, 

como reagimos, mas também uma componente fisiológica, que é 

desencadeada por um estado de ativação do organismo, associado ao 

processamento da emoção a nível cerebral (Griffiths, 2017). 

A resposta da pessoa perante situações causadoras de stress, embora com 

impacto negativo, promove a adoção de comportamentos (Tamir, 2009). Os 

processos relacionados com as emoções são determinantes para os 

comportamentos de saúde (Leventhal et al., 1997):  
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“A pessoa poderá reconhecer que se encontra num processo de 

mudança a partir do momento em que existem mais intervenções com 

intuito paliativo, no entanto, esse reconhecimento pode não acontecer 

por se encontrar numa fase de negação, raiva ou depressão, por 

exemplo.” E4 

Lazarus e Folkman (1984) referem-se à reavaliação positiva das situações 

como uma estratégia de regulação das emoções cognitivas, procurando a 

identificação de significados positivos perante a adversidade.  No estudo de 

Nowlan, Wuthrich e Rapee (2016) fica claro que a reavaliação positiva é uma 

estratégia de regulação da emoção que, quando utilizada após um evento 

crítico, está associada ao aumento das emoções positivas, diminuindo, assim, 

a ansiedade e a depressão. Desta forma, a promoção de estratégias positivas 

de reavaliação para lidar com eventos adversos da vida permite amplificar 

emoções positivas e diminuir o impacto de sentimentos de ameaça:  

“A antecipação de sinais e sintomas pode reduzir ansiedade e facilitar 

desta forma a transição.” E1 

Por via dos significados atribuídos, as emoções negativas podem prevalecer 

e, desta forma, influenciar a transição para CP:  

“Tendo em conta a minha experiência, há pessoas que desistem, 

porque associam os Cuidados Paliativos à morte....” E4 

 

O sofrimento, descrito na CIPE® como “sentimentos prolongados de grande 

pena associados a martírio e à necessidade de tolerar condições 

devastadoras, isto é, sintomas físicos crónicos como a dor; desconforto ou 

lesão, stress psicológico crónico, má reputação ou injustiça” (ICN, 2019), é, 

indiscutivelmente, uma parte importante nos cuidados de saúde. O perito em 

EPSP deverá implementar intervenções paliativas, com vista à prevenção e 

alívio do sofrimento da pessoa doente. Perante a pessoa que sofre e que está 

vulnerável, a nossa atitude enquanto sociedade deverá ser de a ajudar a 

suprimir ou, pelo menos, balizar as causas do sofrimento. Só assim 

evoluiremos enquanto sociedade. Em situações de crise prevalece a 
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desesperança e os sentimentos de incapacidade para tomar o controlo e é 

essencial que promovamos dignidade, através de um cuidado global, 

prestado por uma equipa multidisciplinar com competências em CP.   

 

3.8. Categoria: Preparação para a mudança/ Antecipação 

 
Enquanto ação, orientar antecipadamente é descrito na CIPE® como 

“encaminhar as pessoas sobre assuntos de saúde antecipadamente a um 

evento.” (ICN, 2019).  

A preparação antecipada facilita a transição, uma vez que permite a aquisição 

de conhecimentos e a delineação de estratégias para atuar face à situação 

(Meleis et al., 2000):  

 

“Temos o dever de antecipar os cenários e intervir e só assim podemos 

ajudar a pessoa a fazer um esforço cognitivo e comportamental que 

permita reagir perante esta mudança.” E1 

 

Fica demonstrado de uma forma muito clara que como a antecipação de sinais 

e de sintomas, decorrentes da progressão da doença, diminui a ansiedade e 

outras emoções: 

 

“Na minha opinião, um dos instrumentos mais valiosos dos Cuidados 

Paliativos é a antecipação. Permite-nos, não me referindo a fazermos 

prognósticos, educar o cliente e a família. Devemos, sobretudo, intervir 

de forma a melhorar a qualidade de vida, quer do cliente, quer da 

família.” E1 

 

Foi possível verificar que a antecipação da transição contribui para uma 

melhor vivência do processo. Meleis (2010) afirma que a transição inicia-se 

com a antecipação, quando possível, da necessidade de mudar, tal como 

Bridges (2009), que refere que a transição se inicia com a antecipação, 

perceção ou demonstração de mudança:  
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“A antecipação de sinais e sintomas pode reduzir ansiedade e facilitar 

desta forma a transição.” E1 

 

“(...) A antecipação, o quanto possível, da possibilidade de passagem 

para CP, mas também da situação per si, é facilitadora do processo de 

mudança.” E5 

 

Na transição identificam-se três fases: entrada, passagem e saída (Meleis, 

2010) ou preparação, transição formal e avaliação (Visentin, Koch, & Kralik, 

2006). Na transição para CP, considerar estas fases implica intervir ao nível 

da preparação, dando a conhecer de forma antecipada o contexto da 

mudança e promovendo estratégias de coping; ao nível da passagem, 

garantindo, por exemplo, a continuidade de cuidados; finalmente, intervir na 

saída, pela avaliação do processo de transição, evidenciando os ganhos em 

saúde.  

A antecipação é apontada como uma das estratégias facilitadoras do 

processo de tomada de decisão, sendo por isso fundamental fornecer 

informação adequada (Meleis, 2010). Desta forma, informar, enquanto ação 

de “comunicar alguma coisa a alguém” (INC, 2019), constitui-se como uma 

intervenção de Enfermagem indispensável para a transição da pessoa doente 

para CP.  

 

“As perguntas que ele possa fazer sobre as expectativas, os 

tratamentos, os objetivos que pode cumprir, ou não... As questões que 

ele (...) vai fazendo e que levam o profissional a saber que o doente se 

questiona da sua situação e da sua evolução (...).” E2 

 

No Regulamento n.º 429/2018, onde se define o perfil de competências 

especificas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, 

que integra o conjunto de competências clínicas especializadas na área de 

EPSP, afirma-se que o enfermeiro deve procurar a identificação precoce e o 

tratamento rigoroso de sintomas físicos, psicossociais e espirituais, 
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antecipando situações de agudização em tempo útil, estabelecendo 

estratégias que promovam o autoconhecimento e capacitação da pessoa e 

dos seus familiares e cuidadores:  

“(...) a antecipação é a arma mais poderosa enquanto fator facilitador 

na transição para Cuidados Paliativos e os enfermeiros, enquanto 

agentes do cuidar com mais impacto no percurso da doença crónica, 

incurável e progressiva, devem propiciar condições para que a pessoa 

lide com a doença e com as implicações da mesma.” E2 

 

3.9. Categoria: Serviço de Cuidados Paliativos/ Profissionais de Saúde 

A literatura produzida em torno dos fatores que influenciam a transição é 

consensual quanto à influência dos profissionais de saúde neste processo. 

Das narrativas emerge uma opinião muito clara face ao papel dos enfermeiros 

enquanto facilitadores da transição da pessoa doente e família para CP:  

“Os enfermeiros são dos profissionais de saúde com mais influência na 

facilitação do reconhecimento das alterações. É importante, por isso, 

que o enfermeiro seja capaz de fazer uma correta e completa 

avaliação.” E8 

 

“A equipa de Enfermagem, perita no cuidar, tem influência positiva, 

porque fala a mesma linguagem, trabalha em equipa; é facilitadora da 

transição.” E3 

Os peritos entrevistados referem também que existem profissionais de 

Enfermagem que influenciam negativamente a transição:  

“Os profissionais de Enfermagem, no sentido em que estes têm um 

papel fundamental enquanto agentes facilitadores da transição; muitos 

não querem sequer ter perceção do que são os cuidados paliativos; 

influenciam negativamente o processo de mudança, ao mesmo tempo 

que não prestam cuidados congruentes que preservem e promovam 

qualidade de vida e sejam pró dignidade.” E5 
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As informações transmitidas têm especial relevo nas perceções individuais e, 

dessa forma, os peritos em EPSP referem que a informação e a forma como 

é transmitida são determinantes na transição:  

“O profissional de saúde é um fator determinante na transição; a forma 

como o médico ou outro profissional de saúde transmite a informação, 

por exemplo, se diz que é para morrer em paz ou para viver bem.” E4 

 

“Se o cliente estiver inserido numa unidade hospitalar onde existe uma 

equipa de Cuidados Paliativos que antecipe esta decisão clínica e com 

o médico gestor de caso que com ele partilhe a informação, a transição 

para Cuidados Paliativos será facilitada.” E2 

 

Os enfermeiros promovem o processo de adaptação à condição de saúde/ 

doença. A atitude destes, mas também dos demais profissionais de saúde, 

tem particular relevo uma vez que poderá influenciar a forma como a pessoa 

apreende informações determinantes na transição:  

 

“Nos dias de hoje, ainda existe a atitude paternalista e esta é 

proeminente. Estamos perante um fator que claramente é determinante 

na transição e é desfavorável para o reconhecimento da situação.” E5 

No âmbito das suas competências, o perito em EPSP deve mobilizar 

conhecimentos, sejam eles socioculturais ou espirituais, contextos e vivências 

da pessoa, dos familiares e dos cuidadores (Regulamento n.º 429/2018, 

2018).  

O perito em EPSP deve incentivar a pessoa e os seus familiares e cuidadores 

a participarem ativamente na avaliação, planeamento, execução e avaliação 

dos cuidados, para que estes sejam de acordo com as seus desejos e 

preferências. O perito em EPSP deve adequar a comunicação, com todos os 

alvos de cuidados, permitindo uma comunicação honesta, (re)ajustando 

expectativas: 
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“O profissional de saúde deve auxiliar o cliente na identificação destas 

mudanças. Perante um diagnóstico de uma doença crónica, incurável 

e progressiva é fundamental que se estabeleça um plano de cuidados, 

quer seja dirigido à doença, ou não, de forma a tornar-se facilitador da 

integração destas alterações na sua vida e na vivência da doença. Para 

isto, a comunicação torna-se fundamental.” E7 

 

A equipa especializada em CP tem um papel decisivo, quer ao nível do 

acompanhamento de pessoas doentes com necessidades paliativas e das 

suas famílias, quer na melhoria dos cuidados prestados pelas restantes 

equipas de saúde. Enquanto um dos pilares dos CP, o trabalho em equipa 

incorpora dois conceitos: multidisciplinaridade, que se refere à 

complementaridade de atuação entre diferentes especialidades profissionais, 

e interdisciplinaridade, que diz respeito à “definição e assunção de objetivos 

comuns, orientadores das atuações, entre os profissionais da equipa de 

prestação de cuidados” (Lei n.º 52/2012, 2012, p.5119). 

O perito em EPSP deve ser um elemento dinamizador do trabalho em equipa, 

fomentando a partilha e potenciando os contributos individuais no processo 

de tomada de decisão (Regulamento n.º 429/2018, 2018). As necessidades 

das pessoas com doença ameaçadora da vida variam ao longo da trajetória 

da doença e ao longo do tempo. Por isso, raramente um único profissional de 

saúde é capaz de prestar os cuidados necessários para uma resposta efetiva 

a essas necessidades e, desta forma, torna-se indispensável uma equipa 

multi e interdisciplinar para que seja efetiva a abordagem holística em CP.   

 

“(...) Sobretudo a preparação da equipa que o acompanha é 

fundamental. A equipa poderá ser um fator facilitador.” E1 

 

“Dependem sempre da experiência, conhecimento dos cuidados 

paliativos, de quando é pertinente iniciar acompanhamento por 

cuidados paliativos, a forma como o profissional trabalha em equipa 

com os restantes profissionais e com as restantes unidades funcionais. 

Tudo se reflete no tempo exato e na forma e intenção como comunica. 

É, portanto, naturalmente, um constrangimento.” E2 
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“(...) As equipas de Cuidados Paliativos são responsáveis pela 

promoção da consciencialização do cliente e da família.” E3 

 

“Relativamente à equipa que é responsável pela prestação de cuidados 

paliativos, quanto maior a preparação maior é o fator de impacto na 

facilitação da transição; caso o cliente reconheça os ganhos com a 

equipa, permitindo o cuidado efetivo, mais poderá o profissional 

contribuir para o sucesso da transição.” E3 

A carência de formação constitui-se, também, como um fator determinante na 

transição da pessoa doente para CP. Os profissionais de saúde, de forma 

individual, e as equipas devem desenvolver competências e adquirir novos 

conhecimentos, uma vez que só com a atualização constante do 

conhecimento e a sua avaliação contínua poderão promover uma melhoria da 

qualidade dos cuidados prestados.  

“A educação em Cuidados Paliativos é, portanto, um fator facilitador da 

transição para cuidados paliativos.” E1 

 

“Se o profissional estiver devidamente esclarecido sobre a filosofia dos 

cuidados, os objetivos... Mais rapidamente se tornará um agente 

facilitador da transição.” E6 

 

“(...) A formação tornar-se-á um fator facilitador da transição, por ter 

mais capacidade para se ajustar às verdadeiras necessidades do 

cliente.” E7 

A EAPC (2013) alerta para a necessidade de formação em CP de todos os 

profissionais de saúde.  Torna-se necessário que se considerem os CP como 

uma parte vital no ensino pré e pós-graduado na área da saúde (CNCP, 2019):  

“O peso da formação avançada em CP determina, também, uma 

transição mais ou menos saudável; não nos podemos cingir a boas 

intenções. Devemos praticar uma Enfermagem baseada na evidência. 
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Será a diferença entre sermos agentes facilitadores da transição ou 

dificultadores.” E3 

 

“O conhecimento e a comunicação são fundamentais nos Cuidados 

Paliativos e podem ser facilitadores, daí que a formação académica em 

Cuidados Paliativos seja indispensável.” E8 

 

“Relativamente aos profissionais, a preparação, ou seja, as 

competências dos profissionais são uma mais valia para que se possa 

facilitar o processo de transição. Um exemplo será de que um 

enfermeiro recém-licenciado, ainda que tenha realizado um estágio de 

final de curso numa unidade de cuidados paliativos, não terá a mesma 

preparação que outro  com três ou quatro anos de experiência e 

formação avançada em cuidados paliativos. O nível de competências 

dos profissionais é determinante para a transição e o trabalho em 

equipa é indispensável.” E9 

O envelhecimento da população e o aumento da prevalência de doenças 

crónicas, oncológicas e não oncológicas exige que todos os profissionais de 

saúde implicados na prestação de cuidados à pessoa doente tenham 

formação em CP, para que exista uma linguagem comum que permita planear 

os cuidados, gerir expectativas e prioridades. Devem, os profissionais de 

saúde de CP, ser impulsionadores na mudança de práticas e na promoção da 

formação dos demais profissionais de saúde.   

“Uma das maiores dificuldades passa por educar outros profissionais 

de saúde para que estes sejam facilitadores da transição.” E1 

 

Na literatura são descritas dificuldades no acesso a CP, sobretudo na 

cobertura dos serviços. De acordo com o OPCPb (2020), no ano de 2019,  

 

Esta assimetria, não garante uma abordagem especializada integrada e 

articulada entre as diferentes valências/equipas, por ausência de uma ou mais 

valências, sendo um sério obstáculo à acessibilidade a estes recursos como um 

direito humano e condição nuclear para uma cobertura universal de saúde (p.40). 
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Conclui-se, neste relatório, que a cobertura de recursos de CP em Portugal 

está longe de estar alcançada.  

Outra das dificuldades também relatadas na literatura é a referenciação tardia 

de pessoas doentes para serviços de CP. Dificuldades na identificação dos 

diagnósticos e os múltiplos trajetos das patologias tornam problemática a 

determinação do momento apropriado para a referenciação. Importa investir 

na divulgação e na formação dos profissionais de saúde, para que estes 

referenciem tendo em consideração as necessidades e não exclusivamente a 

patologia e, ainda, na divulgação de critérios específicos e uniformes de 

referenciação para CP.  

 

“O tempo de referenciação pode tornar-se num fator facilitador da 

transição, no caso de o doente ser referenciado no tempo útil que o 

profissional que gere a situação clínica considere importante para 

haver um efetivo controlo dos seus sintomas e com isso que promova 

uma qualidade de vida para os objetivos que o doente tem. Para isso, 

é necessário perguntar quais os objetivos e perspetivas perante a 

evolução da doença, se o tempo for o tempo considerado ideal, em 

função do desenvolvimento da doença/ situação clinica/ objetivos do 

cliente.” E2 

 

O trabalho efetivo em equipa multi e interdisciplinar, mas também com outras 

equipas prestadoras de cuidados, promove favoravelmente o processo de 

transição, aquando do momento da referenciação:  

 

“Se houver uma partilha do momento de referenciação, com uma 

equipa de Cuidados Paliativos que esteja de suporte, na retaguarda, 

que possa esclarecer dúvidas, desmitificar ideias sobre o que são, o 

que fazem... No fundo que ajudem a quebrar barreiras.” E2 

 

A resistência quer por parte da pessoa doente e da família em transitarem 

para CP, em detrimento de outra filosofia de cuidados, significados e crenças 

erróneas sobre CP, quer dos profissionais de saúde, condiciona a transição:   
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“Queremos ajudar a desconstruir significados e ideias pré-concebidas. 

A educação em Cuidados Paliativos é, portanto, um fator facilitador da 

transição para Cuidados Paliativos.” E1 

 

“Junto de quem os referencia, os médicos, temos um papel ativo na 

desconstrução de significados e preconceitos. Se demonstrarmos que 

existem mais-valias numa ação com intuito paliativo, ao invés do 

investimento desenfreado em terapêuticas e meios complementares de 

diagnóstico, facilitaremos a mudança, promovendo a qualidade de vida 

daquele cliente.” E1 

 

“(...) As crenças dos profissionais, o conhecimento, as experiências 

anteriores, são determinantes na transição, isto porque estes fatores 

determinam, por exemplo, a forma como o profissional comunica com 

o doente.” E4 

 

“O que cada vez mais me parece ser constante é a persistência das 

próprias crenças nos profissionais que podem dificultar ou facilitar as 

mudanças.” E6 

 

“A decisão médica e o status social do médico... Há pessoas que por 

vezes têm critérios para cuidados paliativos, contudo, se o médico não 

quiser, aliás, considerar que não traz benefícios em encaminhar para 

cuidados paliativos, as pessoas continuam a ser acompanhadas, mas 

com objetivos desajustados para as suas necessidades. Serão, 

portanto, barreiras na referenciação para cuidados paliativos.” E9 

 

Dificuldades dos médicos em aceitarem a mortalidade, focando-se na cura, 

evitando abordar os cuidados em fim de vida e a falta de serviços de CP são, 

também, barreiras à referenciação e que, consequentemente, condicionam a 

transição. Estas dificuldades ressaltam nas entrevistas aos peritos em EPSP:  
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“Na maioria das situações, os profissionais de saúde referenciam 

tardiamente os clientes para Cuidados Paliativos por desconhecimento, 

por crenças dos próprios, por estigmas associados aos cuidados 

paliativos, mas também pela falta de preparação dos próprios 

profissionais de saúde para lidarem com cliente em fim de vida.” E8 

 

“O profissional, a forma como ele, naquele momento, decide a situação 

clínica do doente, o que significa, o que transmite, o que é a transição 

e o que pressupõe uma referenciação, o que muda, o que melhora, o 

que tem ou não tem para oferecer... A forma como comunica isto, em 

termos de significado, as expectativas que coloca nisto, a comunicação 

não verbal que tem sobre isto....” E2 

 

“A referenciação tardia para cuidados paliativos, por medo dos próprios 

médicos terem de assumir que será uma suposta “falha” no seu 

trabalho.” E5 

 

Assim, os peritos em EPSP concluem que:  

 

“(...) A referenciação no momento certo é um fator facilitador da 

transição.” E7 

 

A prática de Enfermagem em CP representa uma especialização do cuidar, 

em virtude das particularidades das dinâmicas, exigindo um contacto 

constante com experiências de sofrimento e morte, causadoras de desgaste 

físico, psicológico e social (Campos, David, & de Oliveira Souza, 2014). A 

experiência de cuidar de uma pessoa doente em CP representa um enorme 

desafio. No entanto, importa considerarmos que o empenho na satisfação de 

necessidades da pessoa doente e da sua família e cuidadores implica 

sobrecarga física e emocional que deve ser considerada nas dotações. A 

dotação adequada de enfermeiros e o nível de qualificação e competência 

dos mesmos são aspetos essenciais para atingir índices de segurança e de 

qualidade dos cuidados de saúde para as pessoas e para as próprias 

organizações. Os peritos referem nas entrevistas que:  
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“A falta de tempo, aliás, as dotações seguras, a adequação de carga 

de cuidados de Enfermagem em cuidados paliativos... O tempo de 

cuidados estabelecidos para cada cliente poderá dificultar a transição 

para cuidados paliativos.” E3 

 

“(...) Sobrecarga dos profissionais, no caso de Enfermagem, rácios de 

enfermeiro-doente, podem condicionar, em parte, a transição pelo 

tempo que é dedicado ao cliente e à família, enviesando a transição.” 

E7 

 

Simultaneamente, fazem referência à sobrecarga também nos médicos:  

 

“A sobrecarga para a equipa médica, quer pela inexistência de 

profissionais com formação, quer pelo cada vez maior número de 

clientes com necessidades de cuidados paliativos.” E7 

 

As instituições de saúde devem, por isso, dotar-se de recursos humanos e 

físicos apropriados para a prestação de cuidados de excelência, uma vez que 

a carência destes recursos é determinante na transição:  

 

“As instituições, uma vez que nem todas são dotadas dos mesmos 

recursos, podem tornar-se principalmente dificultadoras, pela ausência 

de recursos sobretudo.” E6 

O enfermeiro necessita de reconhecimento, valorização e satisfação 

profissional. Enfermagem é uma ciência e, como tal, os seus percursores, os 

enfermeiros, procuram satisfação na sua implementação, sendo a autonomia 

e a interação contributos para esta (Campos, David, & de Oliveira Souza, 

2014). As relações estabelecidas com as pessoas doentes propiciam 

satisfação. Sem estas, o exercício da profissão é desvalorizado (Asadi, 

Memarian, & Vanaki, 2019).  
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Procuramos prestar os melhores cuidados à pessoa em situação paliativa e, 

para que isso aconteça, será necessário promover a formação pré e pós-

graduada dos profissionais de saúde, estimular para a elaboração e 

permanente atualização de normas clínicas e guias de boas práticas em CP, 

fomentar a articulação das equipas de CP com outras equipas de prestação 

de cuidados e adequar os recursos assistenciais em CP.  

3.10. Categoria: Comunicação 

 
Os CP visam melhorar a QdV de pessoas com doenças potencialmente fatais 

e suas famílias. Embora os CP sejam aplicáveis e valiosos ao longo da 

trajetória da doença, algumas das discussões mais desafiantes em CP dizem 

respeito a questões de fim de vida que podem ser relacionadas com o 

prognóstico, preferências e prioridades, bem como esperanças e medos 

sobre o morrer e a morte (Brighton & Bristowe, 2016):  

 

“A comunicação, enquanto uma das armas mais poderosas em 

cuidados paliativos, ajuda a que a pessoa fale sobre a situação e se 

abordem os anseios, as preocupações e os medos.” E1 

 

Importa que a comunicação em CP seja de acordo com a disponibilidade e 

preferências da pessoa doente e dos familiares. Todos os profissionais de 

saúde, a par da especialização que possuem, necessitam de competências 

comunicacionais para prestarem os melhores cuidados possíveis. Existem, no 

entanto, barreiras que impedem discussões sobre cuidados em fim de vida e, 

por isso, torna-se importante compreender que atitudes as pessoas doentes 

e seus familiares e cuidadores valorizam.  

A comunicação é transversal às duas dimensões enunciadas (fatores 

intrínsecos e fatores extrínsecos), pelo que o impedimento ou bloqueio à troca 

de pensamentos, mensagens ou informação, influencia a transição da pessoa 

doente para CP.  

“(...) Sem dúvida que as competências comunicacionais e a 

personalização dos cuidados são fatores facilitadores da transição.” E3 
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A comunicação é um dos pilares dos CP, a par do controlo de sintomas, o 

apoio à família e o trabalho em equipa. Enquanto comportamento interativo, 

funciona como uma estratégia de intervenção no sofrimento e no controlo de 

sintomas associados à doença avançada e terminal. Procura-se a eficácia na 

comunicação e para isso é imperativo que haja formação, treino e experiência 

dos profissionais de saúde.  

Na relação enfermeiro-pessoa doente, a comunicação assume diferentes 

formas, mas estabelece-se sempre através de símbolos. A presença ou 

ausência de comunicação eficaz determina o ambiente em que os cuidados 

de saúde são prestados e recebidos. A comunicação constitui, portanto, uma 

aliança entre a pessoa doente, a família e os profissionais de saúde e poderá 

ser determinante na transição, neste caso, na transição para CP:  

 

[Relativamente ao profissional de saúde] “ (...) A forma como o 

profissional comunica com o doente; desta forma, aquilo que o 

profissional transmite ao cliente, a forma como o transmite, verbal e não 

verbal, condicionam a transição.” E4 

 

“Acima de tudo é importante que exista comunicação entre o 

profissional de saúde e o cliente.” E7 

 

Saber comunicar é uma competência fundamental para oferecer cuidados de 

qualidade:  

 

“Tenho a certeza de que a comunicação é a principal arma deste 

processo.” E1 

 

Da discussão de resultados resulta a seguinte esquematização:  

 

 

 

 

 



 118 

 

  

- Atitudes; 

- Conhecimento; 

- Consciencialização; 

- Emoção negativa; 

- Estatuto socioeconómico; 

- Preparação para a mudança 

(antecipação); 
- Significados. 

- Suporte familiar;  

- Serviço de Cuidados Paliativos e 

Profissional de Saúde. 

Condições intrínsecas Condições extrínsecas 

Comunicação 

Dimensões  

Figura 3 - Fatores determinantes na transição para Cuidados Paliativos: dimensões e categorias. 
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CAPÍTULO IV - LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Ao longo do presente estudo surgiram algumas limitações que importam 

salientar.  

A amostra do estudo reporta-se a uma UCP onde se executam CP de nível 

III. O tempo disponível para a realização do estudo poderá ter influenciado os 

resultados, uma vez que se poderia ter obtido a participação de outros peritos 

em EPSP que implementem CP de nível III, em outras UCP.  

O estudo pretendia analisar a perceção dos peritos em EPSP em relação à 

transição para CP. Fundamentamos o nosso estudo numa teoria de 

Enfermagem, a Teoria das Transições, que poderia ser desconhecida dos 

participantes, pelo que foi necessário ajustar a entrevista para que se 

uniformizasse a colheita de dados e, posteriormente, se realizasse a análise 

dos mesmos à luz desta teoria.   

Dada a natureza do estudo e dos dados, não foi realizado qualquer tratamento 

estatístico, pelo que não é, nem poderia ser, sugerida qualquer generalização 

estatística. Todavia, o estudo aponta hipóteses de relações e associações 

entre os diferentes fatores que são determinantes na transição para CP e que 

poderão ser testadas em estudos futuros que contribuirão para a consolidação 

deste estudo prévio.  

É fundamental num estudo ressalvar as suas limitações, visto que estas terão 

um papel importante na concretização de novos estudos.  
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTUDO 

Neste capítulo, incluímos as principais conclusões desta investigação. No 

primeiro momento faremos uma síntese que pretende dar resposta à questão 

de investigação, integrando a Teoria das Transições de Afaf Meleis. Seguir-

se-ão as implicações do estudo para a prática de Enfermagem e, finalmente, 

as implicações deste estudo para a investigação e a necessidade que emerge 

de outros estudos na mesma área. 

Iniciamos este estudo focados na transição para CP, presumindo que existem 

fatores determinantes no processo de transição. Procuramos, para além de 

descrever características dos peritos em EPSP, relatar quais os fatores que 

consideram determinantes na transição para CP.  

A transição para CP é influenciada por fatores que decidimos agrupar em 

quatro dimensões:  

 

Fatores 
relacionados com a 

pessoa 

Transição para Cuidados Paliativos 

Fatores 
relacionados com o 
sistema e a equipa 

de saúde 

Fatores sociais e 
económicos 

Fatores 
relacionados com a 

doença 

Influenciada por 

Figura 4 – Estrutura visual dos fatores determinantes na transição para Cuidados Paliativos 
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Nos fatores relacionados com a pessoa incluem-se as atitudes, o 

conhecimento, as emoções negativas, a preparação para a mudança 

(antecipação) e os significados. 

A ausência de consciencialização sobre a doença e o seu impacto, quer nas 

suas atividades de vida diárias, quer nas relações familiares e sociais, 

conduzirá a atitudes desajustadas. Os significados atribuídos à nova condição 

influenciam o envolvimento da pessoa e estes podem ser modificados pela 

informação, conhecimento e crenças.  

O conhecimento e as crenças que a pessoa tem sobre a doença, a sua 

motivação, a capacidade para adotar determinados comportamentos e as 

expetativas face aos tratamentos e resultados influenciam a transição para 

CP, consistente com a Teoria das Transições, que se refere a estes fatores 

como condicionantes à transição (Meleis et al., 2000). Os profissionais de 

saúde podem e devem contribuir para a consciencialização da pessoa, 

promovendo estratégias de coping, assistindo-a na desconstrução de 

significados, mas também reforçando as suas competências, procurando que 

esta atinja mestria, ou seja, domínio das habilidades e comportamentos 

necessários para gerir a sua nova situação. Da mesma, forma as crenças, 

designadas como cognições ou representações de doença, são categóricas 

no modo como a pessoa perceciona os estímulos, influenciam o processo de 

tomada de decisão e, consequentemente, os comportamentos adotados. O 

MCS, mas também o  Modelo de Autorregulação do Comportamento em 

Saúde, esclarecem-nos como as pessoas avaliam a situação e recorrem a 

estratégias de coping, procurando uma sensação de equilíbrio e de bem-estar 

que é frequentemente interrompida pelo diagnóstico de uma doença grave/ 

crónica, incurável e progressiva.  

Os conhecimentos sobre a doença, o tratamento e prognóstico, mas também 

sobre os CP, são determinantes para que a pessoa possa tomar decisões 

sobre a sua saúde. Importa que a informação seja adequada às caraterísticas 

intrínsecas da pessoa, bem como às suas necessidades e expetativas. Esta 

deve ser uma preocupação dos peritos em EPSP, uma vez que a pessoa com 

doença crónica, incurável e progressiva se foca na forma como vai gerir a sua 
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vida, perante uma condição de doença que valoriza ou não, dependendo da 

forma como esta interfere nos seus projetos.  

O tempo é, inexoravelmente, uma condicionante nos processos de 

adaptação, verificando-se que durante o processo de transição emergem 

emoções, frequentemente negativas, que requerem a utilização de 

estratégias que minorem o sofrimento.  Emoções negativas como o medo, a 

frustração, a falta de esperança e a estigmatização diminuem os níveis 

motivacionais para a pessoa cuidar de si própria e interferem na transição.   

Aspetos de personalidade influenciam a transição, uma vez que estes têm 

relação com a atitude face à doença e aos cuidados, com o sistema e os 

profissionais de saúde e, globalmente, com a forma como a pessoa vivencia 

a transição.  

Os fatores relacionados com as condições sociais e económicas podem 

interferir na forma como a pessoa tem acesso à saúde e tem implicação na 

QdV. 

Um baixo ESE, suporte social inadequado e condições instáveis na vida 

limitam a pessoa, uma vez que condicionam o acesso a recursos de saúde e 

o acesso à informação. A um ESE baixo acresce vulnerabilidade e, como tal, 

o suporte familiar torna-se imprescindível na vivência da transição.   

 

O apoio familiar é considerado um fator com marcada influência em CP. 

Pouco suporte familiar e famílias disfuncionais interferem negativamente no 

envolvimento e na gestão da doença. A mudança num dos membros da 

família comporta mudanças em todo o sistema familiar e em todos os 

membros. Nesta perspetiva, a transição para CP poderá considerar-se como 

um fenómeno multidimensional complexo que afeta a pessoa, a díade ou a 

família. O suporte familiar não se restringe ao apoio emocional, referindo os 

peritos em EPSP que, dada a influência que a família tem sobre a pessoa 

doente, esta pode constituir-se como facilitadora ou inibidora da transição, 

consoante as conhecimentos e comportamentos demonstrados e adotados 

perante a nova condição, pesando a relação que estabelecem com a pessoa 
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doente. Um desproporcionado suporte familiar poderá limitar comportamentos 

da pessoa doente que lhe permitam interagir e aceitar a sua condição de 

saúde/ doença, impedindo uma experiência de transição positiva.  

O impacto dos fatores relacionados com o sistema e a equipa de saúde nos 

CP merece atenção na investigação produzida. Aspetos como a 

inacessibilidade aos serviços de saúde e aos cuidados, lacunas na formação 

dos profissionais de saúde para implementar intervenções paliativas, a 

sobrecarga de trabalho, para além da escassez na rede de CP, podem refletir-

se negativamente na transição.  

Perante a complexidade da pessoa em situação paliativa, o foco de atenção 

dos enfermeiros deve abarcar os fatores de vulnerabilidade para compreender 

a dimensão da intensidade das suas intervenções, de forma a facilitar o 

processo de transição saudável, promovendo o desenvolvimento do potencial 

para a mestria e para uma identidade fluida. Considerar a vulnerabilidade em 

CP é compreender que todos têm potencial para responder aos desafios em 

saúde se tiverem o suporte necessário para fazerem-no.  

Os peritos em EPSP ressalvaram que os enfermeiros devem promover a 

consciencialização da pessoa doente, na transição na CP, promovendo o 

envolvimento, aumentando o conhecimento e capacitando-a com habilidades 

que lhe permitam desenvolver mestria. A promoção e manutenção da 

esperança, a assistência na perceção da disposição da pessoa para manter 

ou abandonar comportamentos e a gestão e (re)ajuste de expectativas são 

fundamentais para que se desenvolva uma identidade saudável, integrando a 

condição de doença como uma parte de si. A pouca consciencialização dos 

profissionais de saúde face à necessidade de adotarem novas abordagens, 

mas também as dificuldades em concretizar essas mudanças, constituem-se 

como barreiras efetivas que podem interferir negativamente nos cuidados 

prestados.  

Neste estudo faz-se alusão à necessidade de acompanhar a pessoa e 

devolver-lhe confiança, disponibilizando-lhe suporte e informação, com 
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intensidade variável, de acordo com os desejos e preferências da própria 

pessoa doente.  

Lidar com situações de elevado nível de complexidade exige preparação por 

parte do profissional de saúde, isto porque se exige mais do que 

conhecimento comum. Salienta-se a necessidade de formação dos 

profissionais de saúde, independentemente do campo de atuação, reforçando 

a ideia de que existem competências que são transversais a todos os 

profissionais, como a comunicação.  

Os peritos em EPSP reforçam a necessidade de educação, quer dos 

profissionais de saúde, quer das pessoas doentes e dos seus familiares e 

cuidadores. Só encontraremos satisfação nos cuidados se demonstrarmos 

conhecimentos e comportamentos que se traduzam em ganhos em saúde.  

Cuidar de uma pessoa e da sua família em CP torna-se desafiante não só 

pela complexidade de sintomas, mas também pela vivência constante de 

sentimentos conscientes ou subconscientes, agradáveis ou dolorosos, 

expressos ou não, que se transformam em sobrecarga física e psicológica que 

deve ser considerada nas dotações, ou seja, na adequação do número de 

enfermeiros necessários, com competência e formação adequada, 

promovendo desta forma segurança e qualidade nos cuidados, mas também 

bem-estar nos profissionais de saúde. 

Outra problemática referida pelos peritos em EPSP está relacionada com a 

referenciação tardia para CP que acontece quer por obstáculos relacionados 

com o profissional de saúde que os referencia, quer por crenças erróneas da 

pessoa doente e familiares, que persistem na cura, em detrimento da QdV. 

Relativamente aos obstáculos relacionados com os profissionais destacam-

se as dificuldades na identificação dos diagnósticos, o desconhecimento de 

critérios específicos de referenciação para CP e objeções em aceitar a 

inevitabilidade da morte. A integração de CP na trajetória da doença permite 

que as pessoas se capacitem para gerir o regime terapêutico e promove a 

adoção de comportamentos e construção de significados positivos sobre a 

doença, minimizando emoções negativas inerentes.  
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Os fatores relacionados com a doença afiguraram-se como condições 

determinantes na transição. Os sintomas e a gravidade percebida,  a 

incapacidade física, psicológica, laboral e social decorrente da doença têm 

impacto na pessoa. A coexistência de outras morbilidades, sobretudo se estas 

influenciarem na capacidade da pessoa para lidar consigo própria, interfere 

no envolvimento. Experiências prévias, quer do próprio, relacionadas com o 

tratamento, com sucessos ou insucessos passados, mudanças frequentes no 

plano de cuidados, benefícios percebidos, efeitos adversos e recursos de 

saúde disponíveis, quer de familiares e outros que lhe sejam significativos 

condicionam a transição para CP.  

Na abordagem à pessoa em situação paliativa, o profissional de saúde deve 

considerar a influência de vários fatores em simultâneo, sendo para isso 

fundamental a identificação sistemática das barreiras, bem como a 

implementação de intervenções efetivas que se traduzam em benefícios 

percebidos.  

De acordo com os peritos em EPSP, o início do processo de transição para 

CP é desencadeado pelo diagnóstico da doença ou pela exacerbação dos 

sintomas com esta relacionados. A transição, enquanto processo dinâmico 

que implica a consciencialização da pessoa sobre a sua nova condição, 

decorre entre avanços e recuos, resultante das experiências e dos erros 

cometidos e da exploração dos limites criados pela doença. Requer, da 

pessoa, uma constante planificação e avaliação da ação, através da 

identificação das respostas físicas e psicológicas.   

O controlo de sintomas, pelo reconhecimento, avaliação e intervenção 

constantes, tem impacto direto no bem-estar da pessoa doente. Quando 

estamos perante uma doença que é crónica, incurável e progressiva, a 

consciencialização de que não estamos a tratar a doença, mas sim a pessoa 

com uma doença, evidencia diferença nas intervenções e nos resultados 

produzidos. O enfermeiro deve orientar a sua prática em torno do apoio à 

pessoa no desenvolvimento de estratégias que lhe permitam lidar com a 

doença.  
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O controlo efetivo dos sintomas é, portanto, um indicador de resultado da 

vivência da transição para CP que não pode ser descontextualizado do 

processo de transição e dos diferentes fatores que interferem nessa vivência.  

A transição, enquanto conceito central para a Enfermagem, implica mudança 

e desenvolvimento. A pessoa que experiencia um processo de transição adota 

comportamentos relacionados com a sua saúde, em função do evento que 

espoleta a mudança. A transição não tem tempos definidos. O tempo 

necessário para a transição é variável e depende da natureza da mudança e 

do seu impacto na vida da pessoa. A forma como cada pessoa identifica, ao 

longo deste processo, os vários fatores que interferem na transição é 

determinante.  

A identificação dos fatores inibidores e facilitadores ao processo de transição 

permite que o enfermeiro acentue os fatores facilitadores e trabalhe os fatores 

inibidores, de forma a que estes não se tornem num obstáculo à experiência 

de transição. A contemplação destas dimensões promove ganhos em saúde 

mas, para isso, é essencial que enfermeiros sejam detentores de perícia para 

que sejam verdadeiros facilitadores do processo de transição. Pela maior 

proximidade e conhecimento da realidade e necessidades das pessoas, os 

enfermeiros são os profissionais de saúde que melhor podem desempenhar 

este papel. Importa, contudo, que o enfermeiro se consciencialize de que o 

seu papel não é de substituição, mas sim de parceria, ou seja, o enfermeiro 

deve assistir a pessoa a vivenciar a transição, promovendo QdV.   

1. Implicações para a prática  

A transição é uma das áreas de atenção dos enfermeiros. Torna-se 

fundamental empreender esforços para demonstrar que os enfermeiros 

assistem a pessoa que vivencia uma transição e que fundamentem a sua 

prática baseada em evidência.  

Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de se melhorar as 

práticas profissionais, nomeadamente, pela via da aquisição de 

competências, pelo incremento de formação em CP, de forma transversal a 
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todos os profissionais de saúde e não só a profissionais de CP. Para além da 

sua divulgação, pretendemos continuar a investigação nesta área e influenciar 

a prática clínica.  

Ainda relativamente à educação, os profissionais de saúde de CP têm um 

papel preponderante na desconstrução de significados e crenças erróneas, 

pelo que é de extrema necessidade o reforço da educação sobre CP, quer 

junto de outros profissionais de saúde, quer junto da população em geral.  

Uma correta avaliação de sinais e sintomas relacionados com as diferentes 

patologias, mas, sobretudo, uma real avaliação das necessidades das 

pessoas é fundamental para cuidar de pessoas doentes com elevados níveis 

de complexidade.  

Os enfermeiros não podem esquecer a necessidade de suporte aos 

familiares. A influência da família em CP advoga que esta seja alvo de 

cuidados, a par da pessoa doente. Devemos, por isso, redobrar esforços na 

atenção à família.  

O impacto do sofrimento na experiência humana requer intervenções 

complexas, multi e interdisciplinares; importa, para isso, que o enfermeiro 

procure trabalhar em equipa, assim como os demais profissionais.  

Em síntese, consideramos que este estudo apresenta um contributo para que 

seja possível a identificação de pessoas com diferentes níveis de 

vulnerabilidade, permitindo aos enfermeiros antecipar dificuldades na 

experiência de transição para CP.  

Os CP resultam de uma intervenção rigorosa com base na evolução do 

conhecimento científico que providencia uma abordagem holística à pessoa 

em situação incurável e progressiva da sua doença (Barbosa & Neto, 2010).  
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2. Implicações para a investigação  

Em estudos futuros poder-se-á determinar a influência das dimensões 

descritas, com impacto na transição para CP, em diferentes instituições e em 

diferentes regiões.  

Identificados os fatores determinantes na transição para CP, a investigação 

pode evoluir para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação que 

permitam sistematizar o processo de colheita de dados, facilitando a 

identificação de condicionantes com impacto desfavorável na transição para 

CP, promovendo a identificação das necessidades em cuidados de 

Enfermagem neste domínio.  

Importará, igualmente, evoluir para o desenvolvimento de programas de 

intervenção à pessoa com necessidades paliativas. Para tal, sugere-se o 

desenvolvimento de modelos de intervenção do tipo longitudinal, permitindo 

identificar indicadores no processo de transição e a avaliação das 

intervenções implementadas; experimentais ou quase experimentais, de 

forma a testar a efetividade das intervenções e de investigação-ação, através 

da concretização de mudanças nos contextos da prática.  
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ANEXOS 

Anexo I Guião para colheita de dados sociodemográficos e guia orientador 

de entrevista semiestruturada 
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Anexo II Consentimento informado  
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Anexo III Parecer Enfermeira Diretora e Comissão de Investigação do 

Hospital da Luz Lisboa 
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