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RESUMO 

Até há bem pouco tempo não havia tradição de solicitar o consentimento 

informado ao doente para a realização de qualquer acto relacionado com a sua 

saúde. Não se tinha em conta a vontade do doente, a sua autonomia. 

O princípio do consentimento informado surgiu pela primeira vez no 

Tribunal de Nuremberga (19-08-1947). A decisão do tribunal continha os 

princípios que mais tarde se denominaram “Código de Nuremberga”. O 

consentimento informado tem elementos essenciais como: a capacidade de o 

doente decidir, a liberdade na decisão e a informação adequada. 

Nesta perspectiva, a ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENFERMEIROS (AMERICAN 

NURSES ASSOCIATION) refere que o doente tem o direito de escolher alternativas 

para o seu tratamento. Só assim se respeita a sua autonomia. 

O consentimento não deve ser uma imposição para o doente nem o 

resultado de uma decisão precipitada. O consentimento só é possível se o 

doente possuir as faculdades mentais necessárias para compreender a 

informação, e esta terá de lhe ser facultada de forma adequada às suas 

competências. 

A obtenção do consentimento informado envolve: informação adequada, 

capacidade de decisão do doente, compreensão da informação, 

voluntariedade, consentimento explícito do doente. Na presença destes 

requisitos, o doente decide em liberdade. 

O enfermeiro deve implementar uma atitude comunicativa facilitadora, 

optando pelo melhor enquadramento ambiental, respeitando a privacidade e os 

desejos do doente para a obtenção do consentimento informado. Procuramos, 

no presente trabalho, analisar algumas questões que se levantam no que diz 

respeito ao consentimento informado na prática do cuidar em enfermagem. 
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ABSTRACT 

Until not long ago there was no tradition in asking for the patient’s 

informed consent to do any health-related act. The patient’s will and autonomy 

were not taken into consideration. 

The principle of the informed consent emerged for the first time at the 

Nuremberg Court (19-08-1947). The court’s decision contained the principles 

that later were called the Nuremberg Code. The informed consent has essential 

elements such as: the patient’s capacity to decide, the patient’s freedom in the 

decision and the adequate provision of information. 

On this perspective, the AMERICAN NURSES ASSOCIATION refers that the 

patient has the right to choose alternatives to his treatment. This is the only way 

to respect the patient’s autonomy. 

The consent should not be an imposition to the patient nor a thoughtless 

decision. The consent is only possible if the patient has the necessary mental 

faculties to understand the information and this information will have to be 

provided according to the patient’s competences. 

Obtaining the patient’s informed consent involves: adequate information, 

the patient’s capacity to decide, information understanding, willingness, and the 

patient’s tacit consent. Having these elements the patient is able to decide 

freely. 

The nurse should implement a communicative and facilitating attitude, 

choosing the best environmental framing, privacy and wishes of the patient to 

obtain the informed consent. We will try, with the present work, to analyze some 

issues that arise in relation to the informed consent in the care practice in 

nursing. 
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INTRODUÇÃO 

“(…) A humanidade está em progresso 

contínuo. Ela realiza um 

aperfeiçoamento incessante, 

porquanto não limitado, no género 

humano, e esse aperfeiçoamento 

marca a preponderância crescente das 

tendências mais nobres da natureza.” 

B. Mondin 

 

Tem vindo a verificar-se um interesse crescente pelo cariz ético em todos os 

aspectos das nossas vidas. No contexto do atendimento de saúde, especificamente, 

são múltiplas as condicionantes que conduziram à maior valorização dos problemas 

éticos. Em saúde não existem decisões sem componente ética.  

A enfermagem vem sendo perspectivada como ciência e arte do Cuidar. 

Cuidar do Ser Humano da concepção até à morte, com respeito pelos aspectos 

humanísticos da vida e pelos princípios científicos, tem sido característico desta 

profissão. Por profissão entendemos “um serviço especializado, caracterizado pela 

competência, autonomia, responsabilidade e colaboração, que responde a 

objectivos sociais”1. Neste sentido, a enfermagem é “um serviço aos indivíduos e às 

famílias; portanto à sociedade”2. Entendida deste modo, “a enfermagem enquanto 

disciplina prática é corpo de conhecimentos científicos aplicados com o objectivo de 

oferecer aos indivíduos um serviço essencial que consiste em fomentar a 

capacidade de actuar positivamente na sua saúde”3. 

Sendo a enfermagem uma profissão que se exerce ao serviço das pessoas, e 

assumindo desde sempre responsabilidades no atendimento e cuidado dos 

indivíduos quando as suas condições e recursos os impossibilitam de tomar conta de 

si mesmos, os enfermeiros são membros valorizados da equipa de saúde, que 
                                            
1 KÉROUAC, Suzanne (1994), La Pensée Infirmiére: Conceptions et Stratégies, Québec: 
Éditions Ètudes Vivantes, p. 139. 
2 ABDELLAH, Faye Glenn (1989), “Veintiún Problemas de Enfermeria”, in Modelos y Teorias 
de Enfermería, (coord.: Marriner), Barcelona: Edições ROL, p. 80. 
3 ROY, Callista (1989), “Modelo de Adaptación”, in Modelos y Teorias de Enfermeria, (coord.: 
Marriner), Barcelona: Ediciones ROL, p. 263. 
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promovem a comunicação interdisciplinar e podem melhorar o atendimento ao 

doente. É sabido que a intervenção de enfermagem não está centrada nem 

circunscrita à situação de doença ou à satisfação de uma necessidade humana 

específica. Por isso se assumiu o Cuidar como ideal moral que visa proteger, 

aumentar e preservar a dignidade humana4. Mas, para actuar neste contexto, os 

enfermeiros devem estar cientes da componente ética e ajudar os pacientes a 

verbalizar as suas preocupações morais. Estamos sempre em presença de um 

outro, prestar cuidado é uma situação sempre única, que diz respeito a uma pessoa 

na singularidade da sua trajectória de vida. Quer isto dizer que cada enfermeiro 

deverá ter sempre presente que cada Ser Humano tem uma forma peculiar de 

vivenciar o seu dia a dia, que foi consolidada ao longo da sua vida, e que deve ser 

respeitada. Esta atitude, por parte do enfermeiro, requer conhecimentos e 

experiências mas, fundamentalmente, o respeito pela premissa indispensável de que 

a situação de vida nunca deve “diminuir” a pessoa que tem diante de si. Nenhum 

enfermeiro consegue cuidar da pessoa, mas de uma pessoa em particular, aliás, 

daquela pessoa. 

Ao encarar a saúde como um processo de vida, ao centrar as actividades nas 

necessidades dos indivíduos, ao reconhecer e defender a consciência moral de cada 

Ser Humano e, logo, a sua autonomia, converte-se num acto ético todo o acto de 

enfermagem, pois é desenvolvido conscientemente, de forma voluntária, através do 

exercício da sua liberdade, sem coacção no normal desenrolar das suas actividades 

profissionais. 

Um dos conteúdos mais enfatizados, e que ajudam a analisar as respostas 

dos profissionais, segundo uma perspectiva jurídica, são os direitos da pessoa 

humana, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição da 

República Portuguesa, da Declaração dos Direitos da Criança, da Assembleia Geral 

das Nações Unidas e da Declaração dos Direitos do Doente, da Associação Médica 

Mundial. Os enfermeiros têm a responsabilidade de respeitar estes direitos dos 

indivíduos que assistem, bem como a obrigação de procurar os mecanismos que 

possam ajudar nas situações anómalas, que surgem na profissão.Como se encontra 

preconizado no Decreto-lei n.º 161/96, de 4 de Setembro, artigo 8º, ponto 1, capítulo 

IV do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE): “No exercício 
                                            
4 WATSON, Jean (1998), Nursing: Human Science and Human Care. A Theory of Nursing, 
New York: National League for Nursing, p. 34. 
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das suas funções, os enfermeiros deverão adoptar uma conduta responsável e ética 

e actuar no respeito pelos direitos e interesses, legalmente protegidos, dos 

cidadãos”. 

As exigências da prática profissional nunca deverão separar-se da ética e dos 

códigos deontológicos da profissão, pois poder-se-á dizer que esta relação é um 

bem pessoal, mas também uma arte do bem comum para todos5. 

A ética profissional insere-se na ética social, ou seja, na ciência das normas 

relativas à actuação moral, ordenada dentro das normas dos quadros sociais. Difere 

da ética individual ou ciência relativa às normas de acção individual como tal. A 

profissão exige determinados comportamentos que se dirigem por normas 

específicas. Há, portanto, uma moral e uma deontologia profissional. 

Inicialmente a tomada de decisões éticas pode parecer assustadora por 

envolver uma “linguagem” diferente da habitual. Deve-se recordar, porém, que a 

tomada dessas decisões éticas é uma “habilidade” que pode ser aprendida. 

Existe uma exigência que passa por uma conformação com a ética que diz 

respeito não só à pessoa, mas a cada um dos grupos da sociedade, nos quais os 

indivíduos estão incluídos profissional e socialmente. Segundo MOREIRA6, um 

profissional pode ser perigosíssimo se o seu nível ético, por desconhecimento ou má 

fé for reduzido. A ética coloca-nos face à existência de uma relação de convergência 

entre as próprias escolhas na profissão, que envolvem todo o nosso ser, a nossa 

mente, a nossa acção, provocando um dinamismo de concentração positiva 

incontornável entre a ética e a profissão. Por isso, a ética e a profissão, duas 

palavras que se entrecruzam na vida profissional, sublinham, por um lado, uma 

grande liberdade de consciência7, e por outro, a construção da identidade pessoal, 

que virá a ser o objecto reconhecido e reflectido no exercício da profissão. 

A ética refere-se à conduta, por isso tem subjacente o que é bom e mau, e o 

que é uma responsabilidade moral e uma obrigação. Os conhecimentos éticos 

proporcionam aos enfermeiros como que uma base de princípios de actuação 

profissional, e neste sentido, relacionam-se com um conjunto de normas que, no 

                                            
5 Cf.KITSON, A. e CAMPPBELL, R. (1996), The Ethical Organisation, London: MacMillan 
Press Lda., p. 13. 
6 MOREIRA, J. M. (1999), A Contas com a Ética Empresarial, Cascais: Principia, p. 69. 
7 Liberdade não de fazer o que nos apetece, nem mesmo apenas livre arbítrio, mas sim, a 
liberdade de podermos ser o que somos chamados a ser na própria profissão que temos.  
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plano dos valores morais do enfermeiro como pessoa, e da enfermagem enquanto 

profissão, regulam o comportamento correcto do enfermeiro. 

Falar de ética na enfermagem implica falar não só, sobre a actuação dos 

enfermeiros no exercício da sua profissão, mas também sobre a sua relação com os 

pacientes. Toda e qualquer acção apresenta uma dimensão ética, a qual deve ser 

objecto de reflexão, de modo a dotar de maior qualidade os cuidados prestados. 

Assim, o Código Deontológico reúne valores de índole ideológica e moral da 

enfermagem, valores esses direccionados para a promoção e defesa do estatuto e 

prestígio social dos seus membros. A liberdade e a dignidade da pessoa humana 

apresentam-se como a norma ou referência de qualquer acto profissional perante o 

“outro”, que preside a todo o código deontológico do profissional de enfermagem. 

Os enfermeiros têm vindo a consciencializar-se, cada vez mais, de que o 

valor moral é sempre absoluto, por oposição ao valor técnico, sempre relativo. Os 

enfermeiros têm hoje uma filosofia explícita. Pontos básicos da filosofia da 

enfermagem são: reverência para com o Dom da vida; respeito pela dignidade, o 

valor, a autonomia e a individualidade de cada Ser Humano; vontade de actuar com 

dinamismo em consonância com as crenças da profissão. 

Sempre que um enfermeiro desenvolve uma acção junto de um doente, tal 

acção é o reflexo das suas virtudes e dos seus valores. 

As virtudes que cada pessoa desenvolve ao longo da sua vida, decorrem dos 

hábitos e dos actos repetidos. As dimensões morais da prática profissional englobam 

padrões éticos que assentam num conceito de moral básico (preocupação com o 

bem estar de outros Seres Humanos) de que se destaca a beneficência, a 

autonomia e a justiça e princípios éticos (preocupação com o desempenho dos 

cuidados), responsabilidade, respeito pelos direitos humanos e excelência do 

exercício. 
A beneficência está directamente relacionada com o princípio da não 

maleficência, já que para além de promover o bem, deve evitar o mal. O enfermeiro 

numa determinada situação, obriga-se a usar os meios que, segundo os princípios 

de actuação, deverão produzir benefícios para o doente nessas circunstâncias. 

Sempre que tais princípios entrem em conflito com a vontade do doente, deve 
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prevalecer a vontade deste, desde que não haja ilicitude no acto. SERRÃO8 aponta 

que se os utentes capazes de decidir e após informação devida, se recusarem ao 

tratamento que lhes pode salvar a vida, estão apenas obrigados a assinar 

documento comprovativo, com presença de testemunhas. 

Ao preconizar o respeito pela autonomia, deve promover-se quanto possível 

comportamentos autónomos por parte dos indivíduos, informando-os 

convenientemente, assegurando a correcta compreensão e a livre decisão. O poder 

dispor de si, enquanto pessoa portadora de direitos, tem sido transposto 

paulatinamente para as vivências hospitalares e para as decisões relativas aos 

cuidados de saúde em geral, sendo em número crescente as disposições normativas 

surgidas, às quais não são alheios entre outros factores, os rápidos e inéditos 

avanços da técnica. A realidade hospitalar, traduz assim as mudanças da 

modernidade e pós-modernidade, sendo os valores ligados à consciência da 

individualidade e liberdade prevalecentes. O consentimento informado surge neste 

contexto, como possibilidade de os doentes disporem do seu corpo e da sua 

vontade, de participarem simultaneamente nas tomadas de decisão respeitantes a si 

próprios. Estes aspectos pelo impacto que têm na prática da enfermagem, justificam 

a nossa opção. Propomo-nos assim, efectuar um estudo subordinado ao tema: “O 

consentimento informado na prática do cuidar em enfermagem”. 

Neste contexto, o consentimento informado assume um papel fundamental, 

pela capacidade ou competência para decidir livremente. 

Para que tal competência possa ser completa, a informação também o deverá 

ser, sob pena de o doente ter de decidir com informações incompletas, erradas ou 

facciosas. O doente deve ser um ente activo em todo o processo e, o enfermeiro 

deve procurar proteger a sua autonomia e dignidade. 

O princípio da justiça está directamente relacionado com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos proclamada pela Assembleia Geral da ONU na sua 

resolução 217 (III) de 10 de Dezembro de 1948. Esta reconhece que a igualdade de 

direitos de todos os membros da família humana é a base da liberdade, da justiça e 

da paz no mundo. Os enfermeiros procuram reconhecer e respeitar esses direitos 

fundamentais, o que muitas vezes se torna difícil. Desde logo, porque não há uma 

única teoria global da justiça. Da mesma forma, também o princípio da 
                                            
8 Cf. SERRÃO, Daniel (1996), “Consentimento Informado”, in Bioética (coord.: Luís Archer, 
Jorge Biscaia e Walter Osswald), Lisboa: Editorial Verbo, p. 81. 
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responsabilidade dos enfermeiros é uma questão ética fundamental. Trata-se da 

obrigação que têm de responder pelos actos que realizam ou omitem e pelas suas 

consequências. A responsabilidade do enfermeiro assume, assim, vários papéis. 

Desde a responsabilidade inerente ao compromisso assumido perante a sociedade, 

ao respeito pelos direitos humanos, passando pela excelência do exercício na 

profissão em geral e na relação com outros profissionais. 

Ao nível dos cuidados de enfermagem, estes surgem como um acto 

intencional, tendo o respeito como princípio subjacente. Como acções deliberadas 

que são, o desempenho de tarefas e actividades tem como ideal moral o cuidar que 

visa proteger, aumentar e preservar a dignidade humana. Por isso, não podem ser 

ignorados ou substituídos os componentes éticos, morais e espirituais. Os conceitos 

éticos aplicados à enfermagem incluem a responsabilidade em quatro aspectos: 

promover a saúde, prevenir a doença, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. 

O respeito pelos direitos humanos tem vindo a ser alvo de uma cada vez 

maior atenção e preocupação. Isto porque há uma maior sensibilização da 

população em geral para esta realidade, acompanhada de uma evolução da 

profissão de enfermagem. Tal evolução caminha no sentido de considerar o Ser 

Humano como ser bio-psico-social e espiritual, inserido no meio ambiente. O Ser 

Humano é capaz de discernir livremente, de ser independente. Possui necessidades 

básicas e, quando não é capaz de as satisfazer, por factores físicos ou psíquicos, o 

enfermeiro desempenhará um importante papel na ajuda, com competência 

científica, técnica e humana. 

No Código Deontológico dos Enfermeiros está também consignado o princípio 

da excelência do exercício. Daqui resulta a responsabilidade de auto-afirmação e 

aperfeiçoamento pessoal e profissional, assim como o desenvolvimento das 

competências cognitivas, técnicas, relacionais, éticas e legais. Não basta eleger 

estratégias científicas, técnicas e organizativas. A legitimação da assistência 

reclama a ética e a responsabilização implícitas no exercício da enfermagem. 

Assim, a ética deve estar sempre presente na actividade de enfermagem, de 

forma que permita ao enfermeiro tentar formas de actuação cada vez mais perfeitas 

e com um mais elevado grau de preservação e protecção dos direitos da pessoa 

humana. 

Há uma relação recíproca entre a profissão de enfermagem e a sociedade: os 

enfermeiros proporcionam o atendimento a todos os indivíduos, independentemente 
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da sua doença ou posição social, e a sociedade reconhece a profissão no sentido de 

que os seus membros ajam de modo responsável e de acordo com o código de ética 

inerente ao exercício da profissão. 

Os problemas éticos que o enfermeiro pode encontrar são inúmeros e 

diversificados. Para pensar racionalmente nesses problemas, devem estar cientes 

do domínio filosófico subjacente aos mesmos, para poder resolvê-los na sua prática 

profissional. LEVINE afirma “há desafios éticos que passam despercebidos nas 

actividades mundanas, quotidianas e rotineiras da prática profissional, os quais, na 

sua maior parte, não têm sido investigados. O comportamento ético não é expressão 

da rectidão moral do indivíduo em épocas de crise. É a expressão no dia a dia do 

compromisso do indivíduo para com outras pessoas e das maneiras pelas quais os 

Seres Humanos se relacionam uns com os outros nas suas interacções diárias”9. 

Esta perspectiva estimula a ética da profissão de enfermagem, uma ética do 

atendimento. Para respeitarem esta ética profissional, é necessário que os 

enfermeiros estejam cientes não só dos grandes dilemas éticos, como também 

daquelas interacções diárias com os doentes que frequentemente são 

negligenciadas. 

O processo do consentimento informado deve traduzir-se num período de 

informação, reflexão, participação e decisão, e pressupõe o estabelecimento de 

laços relacionais entre profissionais de saúde e doentes, facilitadores do mesmo. Por 

outro lado, a complexa teia relacional entre os diversos cuidadores, mediada por 

hierarquias, saberes e poderes, traduz-se facilmente em dificuldades 

comunicacionais, confusão de papéis e atitudes pouco precisas, no conduzir deste 

processo. 

Acompanhar a pessoa, esclarecendo sobre as oportunidades, riscos e 

dificuldades associadas a este ou àquele caminho é mais do que informar, 

pressupõe avaliar a compreensão, ajudar na clarificação, promovendo uma tomada 

de decisão livre, esclarecida e autónoma. 

São inúmeros os dilemas e incertezas sentidos pelos profissionais de saúde 

sobre o que fazer com a informação, no que respeita ao tipo de esclarecimento a 

dar, ao conteúdo da mesma, ao momento em que deve ser dada, assim como o 

perceberem e reconhecerem as necessidades de cada doente. 
                                            
9 LEVINE, M. (1977), “Nursing Ethics and the Ethical Nurse”, Am J Nurs: Maio, 77(5), pp. 
845-847. 
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Da nossa experiência pessoal, resultou a convicção de que o processo do 

consentimento informado, necessita de ser incrementado na realidade vivenciada 

pelos enfermeiros, para que este seja encarado no seu sentido global e enquanto 

processo. 

Parece-nos uma matéria aliciante para os enfermeiros, pois na sua vida 

quotidiana deparam-se frequentemente com questões difíceis de gerir relativas à 

problemática do consentimento informado. Nestas situações os enfermeiros sentem 

dificuldades e limitações que os colocam, por vezes numa postura ambivalente. Por 

um lado sentem que têm o dever de informar (Código Deontológico dos Enfermeiros) 

e que os doentes têm o direito de serem informados, por outro questionam a quem 

compete informar. 

Ao colocarmos os enfermeiros na posição de serem eles, quem melhor pode 

assumir a atitude de “representantes” dos doentes, junto dos restantes elementos da 

equipa, pela proximidade que a profissão lhes exige, inerente ao acto do cuidar, foi 

nosso objectivo saber qual a valorização que os enfermeiros dão ao consentimento 

informado na prática do cuidar, atribuindo racionalidade e competência àquele que 

respeita a autonomia e capacidade de decisão do outro, sobre o seu ser global, em 

qualquer contexto de prestação de cuidados de saúde. 

O estudo identifica-se metodologicamente como uma pesquisa exploratória 

que nos permitiu aprofundar os conhecimentos relacionados com o tema, obter 

orientações relativas ao enquadramento teórico e estruturar uma escala de opinião 

sobre o assunto para a construção do instrumento de colheita de dados a ser 

utilizado. É simultaneamente, também, um estudo descritivo. 

As leituras efectuadas, foram-nos dando conta da profundidade e amplitude 

do tema em estudo, e como não podíamos conter no enquadramento teórico a 

complexidade que o tratamento dos assuntos requeriam, fomos formulando um 

puzzle de ideias. Para o conseguir, conforme se pode verificar ao longo do estudo, 

recorremos a vários autores, que pelos seus saberes nos foram esclarecendo ao 

longo do percurso. 

Elegemos para este estudo a metodologia quantitativa, que segundo FORTIN 

se define da seguinte forma: “O método de investigação quantitativo é um processo 

sistemático de colheita de dados observáveis e quantificáveis. É baseado na 

observação de factos objectivos, de acontecimentos e de fenómenos que existem 

independentemente do investigador. Assim, esta abordagem reflecte um processo 
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complexo, que conduz a resultados que devem conter o menor enviesamento 

possível. (…) tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento e validação dos 

conhecimentos; oferece também a possibilidade de generalizar os resultados, de 

predizer e de controlar os acontecimentos”10. 

Este estudo é constituído por duas grandes partes. 

A primeira resultou essencialmente de um trabalho de pesquisa bibliográfica, 

versando essencialmente a noção de pessoa e o direito à informação. 

Conceptualizou-se de seguida, o consentimento informado e os conceitos que lhe 

dão corpo e forma como processo dinâmico, o seu enquadramento ético-legal e os 

factores facilitadores e perturbadores na sua implementação. Fazemos, ainda, uma 

abordagem ao cuidar em enfermagem. Desde o saber, o fazer e o ser em 

enfermagem, à especificidade de trabalho, às suas competências segundo a lei e 

culminando com o consentimento livre e esclarecido para actos de enfermagem. 

Na segunda parte expressa-se a metodologia adoptada para levar a efeito a 

prossecução dos objectivos formulados, justificando as opções metodológicas e 

explicitando o instrumento de recolha de dados utilizado. Apresentam-se e analisam-

se os dados da informação obtida e as principais conclusões do estudo. 

No final apresenta-se uma síntese do trabalho, salientando os aspectos que 

se nos revelaram mais significativos e que procurámos valorizar, por parecem 

contribuir para melhorar as atitudes dos enfermeiros. 

 

                                            
10 FORTIN, Marie Fabienne (1999), O Processo de Investigação: Da Concepção à 
Realização, Loures: Lusociência – Edições Técnicas e Cientificas, Lda., p. 22. 
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1. NOÇÃO DE PESSOA 

“Ama a nuvem, a máquina, o livro, 

mas antes de tudo ama o 

Homem.” 

Nazim Hikmet 
 

Na actualidade, falar-se da pessoa humana é uma constante. A pessoa 

possui faculdades diferenciadas que não são partilhadas por qualquer outro ser. A 

sua capacidade reflexiva, a sua postura intelectual perante as coisas, a sua 

liberdade, o agir autónomo e intencional, o desejo volitivo de se autotransformar e de 

transformar o seu próprio mundo, são vectores que lhe são indissociáveis. A pessoa 

é o centro do universo bioético. De acordo com ISABEL RENAUD, “a pessoa é o ser 

consciente que se realiza passando pelo outro, isto é, mediante a relação com o 

outro”11. Esta ideia pressupõe à partida, um certo conflito dinâmico ou uma tensão na 

pessoa, ou seja um binómio interior e exterior. A pessoa é, deste modo, segundo 

MICHEL RENAUD “(…) um ser temporal em devir, um eu-com-o-outro-no-mundo”12. A 

sua experiência fundamental projecta-se para o futuro e acontece como processo 

dinâmico e realização autónoma. Este processo leva a pessoa a poder tornar-se 

sempre mais pessoa de acordo com a sua realidade ontológica. Por outras palavras, 

a pessoa não é algo exclusivamente pré-dado, mas um ser que se modifica através 

dos seus actos, que se constitui pela praxis. 

O conceito central em enfermagem é a pessoa, aquela que efectiva ou 

potencialmente recebe os cuidados e estes centram-se nas necessidades que não 

são satisfeitas por causa da doença ou na ajuda necessária para manter e promover 

a saúde e o bem-estar. Ao longo dos tempos nas várias teorias, este conceito foi-se 

aproximando da sua dimensão holística e a dimensão humanista conferida ao 

mesmo. Baseia-se no valor da existência humana e na sua qualidade. 

A pessoa como um todo indissociável foi já perspectivada por várias teóricos, 

e no desenvolvimento das suas teorias o Ser Humano busca permanentemente as 

melhores condições para alcançar a saúde e o bem-estar. 
                                            
11 RENAUD, Isabel (1994), “A Pessoa Humana e o Direito à Saúde”, Brotéria, vol. 139, n.º 4, 
p. 324. 
12 RENAUD, Michel (1990), “O Devir Pessoal e a Exigência Ética”, Cadernos de Bioética, n.º 
1, Coimbra, Edições CEB, Julho, p. 33. 
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A pessoa é um ser no mundo, que percebe e vive experiências, que tem 

permanência contínua no tempo e no espaço. BENTO considera três esferas do ser: a 

mente, o corpo13 e a alma que são influenciadas pelo auto–conceito. Cada pessoa 

percebe o mundo de forma diferente. Não só apenas pela sociedade em que está 

inserida, pelo fenómeno de aculturação sofrido, mas também pela sua própria 

consciência do mundo que a rodeia, das suas vivências, o que lhe transmite 

condições para ser um ser único, irrepetível e indivisível. 

GANDARA14 refere que podem existir duas perspectivas para definir pessoa: 

uma perspectiva metafísica, fenomenológica e existencial centrando-se na 

preocupação de conhecer o sujeito na sua essência, tendo-se uma visão mais 

ontológica da pessoa, procurando conhecer-se a sua existência. A outra 

corresponde a uma perspectiva mais jurídica e política, e tem uma certa 

objectividade, levando a uma visão mais organizativa das relações humanas. 

Em cada pessoa existe um campo fenomenológico próprio que se move e se 

desenvolve, sendo este um marco pessoal de referência. O campo fenomenológico 

nunca é conhecido por outra pessoa. No entanto, é possível uma aproximação a 

este conhecimento através da empatia. Nesta relação existe uma interdependência 

recíproca que permite que ambos se tornem pessoa. 

Em enfermagem, toda a preparação técnica e humana tem como principal 

destinatário a pessoa, “(...) do nascimento à morte, a pessoa pode encontrar-se em 

situação de incapacidade para prestar os cuidados que necessita (…). A 

enfermagem surge como a profissão que responde a esta necessidade, com 

conhecimentos técnicos, científicos e relacionais”15. 

                                            
13 Para a filosofia, o corpo vive-se na primeira pessoa, é o corpo-sujeito, o corpo fáctico. 
Pelo contrário, para as ciências empíricas do corpo, como a antropologia e as ciências da 
saúde, o corpo é visto na sua dimensão objectiva e visível. Esta atitude filosófica procura 
descrever a relação dialéctica interior-exterior do corpo, isto é, a forma como o sujeito vive o 
seu corpo. Trata-se assim do corpo expressivo, da subjectividade do corpo, pois o sujeito só 
pode agir a partir do seu corpo, nunca do corpo do outro. É esta expressão que objectiva o 
corpo orgânico por intermédio da denominada “unidade de expressão ou estilo”. É este que 
caracteriza e diferencia um corpo de outro. Cf. RENAUD, Isabel (1994), pp. 326 e 327. A 
expressividade do corpo, a linguagem feita de palavras e silêncios são para a enfermagem 
dimensões fundamentais para a compreensão do outro como pessoa doente ou carenciada. 
14 Cf. GÂNDARA, M. Manuela (1997), “O Conceito de Pessoa – Um Breve Trajecto 
Filosófico”, Revista Servir, Lisboa: volume nº 45, nº 5, p. 228. 
15 MÁRTIRES, Maria Alice (2003), “Ser Pessoa na Prática dos Cuidados de Enfermagem”, 
Revista Nursing, Lisboa: nº 182, p. 25. 
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1.1. Dignidade/Individualidade 

A doutrina dos direitos humanos fundamentais, expressa com clareza na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, tem servido desde a sua 

proclamação, como fundamento da ética nas sociedades plurais e secularizadas e 

como fonte de inspiração do debate público. Esta declaração e os direitos que lhe 

estão associados, mais não faz do que reconhecer a eminente dignidade da pessoa 

humana como marco axiológico fundamental. 

Se o conceito de dignidade humana serve de referencial normativo a todo o 

tipo de intervenção no Homem, tanto na esfera política como social, a prestação de 

cuidados de saúde não podia fugir a esta realidade. Numa sociedade que se rege 

cada vez mais por um imperativo tecnológico, torna-se fundamental questionar se 

aquilo que é tecnicamente possível é éticamente legítimo. O conceito de bioética, tal 

como foi apresentado por VAN POTTER, tornou-se avassalador ao abranger não 

apenas as questões éticas relacionadas com o exercício clínico, a ética em cuidados 

de saúde, mas também tudo o que interfere com o fenómeno vital. 

Ao doente passa a ser-lhe reconhecida liberdade na esfera da decisão, 

devendo ser considerado como um ser autónomo e independente, com crenças e 

valores que lhe são inerentes e que deverão ser respeitados, emergindo daqui o 

conceito de individualidade. 

1.2. Autonomia/Responsabilidade 

A autonomia tem sido discutida frequentemente na bibliografia de ética tanto 

de enfermagem como dos cuidados de saúde ao longo dos últimos vinte anos. A 

autonomia era, na sua origem, um conceito político oriundo da Grécia antiga, 

utilizado para descrever a decisão própria ou a liberdade de governação das cidades 

– estado gregas.  

O progresso das tecnologias e dos conhecimentos, principalmente no domínio 

da saúde, cria nos médicos e enfermeiros, e no público em geral, uma noção de 

auto-suficiência e de poder sem limites, que ameaçam a integridade da pessoa, 

decorrente dos abusos na área da experimentação humana cometidos durante a 

segunda guerra mundial. É neste contexto que a questão da autonomia é introduzida 

no domínio ético biomédico como garantia de protecção da humanidade. 
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Os princípios éticos de KANT são um resultado lógico da sua crença na 

liberdade fundamental do indivíduo. Não de uma liberdade anárquica, mas de uma 

liberdade que pressupõe responsabilidade, com a qual o indivíduo pode orientar-se 

por si. KANT considera cada indivíduo como um ser autónomo e independente, com 

crenças e valores que devem ser respeitados e, portanto, para este Autor, um ser 

racional age autonomamente de acordo com a sua perspectiva de bem individual e 

de bem comum. Assim sendo, o Ser Humano, ao possuir desejo e vontade, é 

considerado um fim em si mesmo. KANT vai mais longe e acredita que a felicidade do 

individuo é alcançada quando este é considerado um fim em si mesmo, qualidade 

que determina o valor incondicional do homem, que se designa por “dignidade”16. 

Este seria o atributo pelo qual o mundo deveria lutar, para alcançar uma sociedade 

ideal representativa da vontade de um povo inteiro. Para enfatizar esta ideia KANT 

afirma que “age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo 

querer que ela se torne lei universal”17. De acordo com esta proposta, a autonomia 

não é incondicional, mas passa por um critério de universalidade. 

A autonomia em KANT é pois um atributo da pessoa, mas também um dever e 

uma responsabilidade. 

Autonomia utiliza-se agora em relação a indivíduos, tendo adquirido diversos 

significados: autodeterminação, decisão própria, liberdade de direitos, vontade 

própria ou direito sobre a sua própria pessoa18. 

GRAHAM19 refere-se à autonomia como o dever dos indivíduos se auto-

governarem segundo a sua razão, isto é, a necessidade de a razão prevalecer nas 

questões de ética. 

Considerando uma pessoa autónoma aquela que é capaz de determinar o 

seu próprio curso de acção, VIEIRA20 adverte que reconhecer a autonomia de uma 

pessoa é aceitá-la como ser racional, capaz de fazer escolhas; reconhecer que pode 

                                            
16 Cf. NEVES, M. P.(2001), “A Problemática Contemporânea da Autonomia Moral”, in Temas 
Fundamentais de Ética. Actas do Colóquio de Homenagem ao Prof. P. Roque Cabral, S. J., 
Braga: Publicações da Faculdade de Filosofia da UCP, p. 158. 
17 KANT, Immanuel (1973), Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Editora Abril, 
Colecção os Pensadores, SP, p. 223. 
18Cf. SCOTT, P. A.(2003), “ Autonomia, Privacidade e Consentimento Informado – Conceitos 
e Definições”, Revista Nursing, Lisboa: nº 178, p. 11. 
19 Cf. GRAHAM, Agnes (1994), “Advocacia o que nos Reserva o Futuro”, Revista Nursing, 
Lisboa: n.º 74, p. 10. 
20 Cf. VIEIRA, M. S. Margarida (1995), “Cuidar Defendendo a Autonomia da Pessoa 
Cuidada”, Revista Servir, Lisboa: n.º 3, p. 115. 
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legislar para si mesma; reconhecer que tem o direito de fazer escolhas por si, em 

função das condições pessoais, desde que não interferiram nem lesem a liberdade 

dos outros.  

A autonomia não é uma qualidade pessoal, mas um direito a ser reclamado. A 

autonomia é influenciada por problemas tanto internos como externos. 

A teoria da autonomia só aceita a prática do modelo paternalista quando 

existe demonstração evidente da incapacidade de um individuo para ser autónomo. 

Tradicionalmente, a relação médico-doente era totalmente assimétrica, uma vez que 

todo o poder de decisão se concentrava no profissional de saúde. Neste modelo 

paternalista, a autoridade médica tinha o direito de decidir o que era bom para o 

doente, sem ter em linha de conta a sua opinião. 

Com a evolução histórica, com o advento da laicização do estado, com as 

reformas políticas e religiosas, com os descobrimentos de novas culturas, novos 

povos, toda a ordem natural e moral foi questionada, dando origem a uma série de 

modificações a nível político e sociológico. Toda a história do Ocidente pode ser 

entendida como um processo de conquista da autonomia dos indivíduos, que 

anseiam pelo reconhecimento do direito à vida, à integridade física, à liberdade de 

pensamento e de consciência. No entanto, só na década de setenta surgem os 

primeiros sinais de reconhecimento da autonomia dos pacientes com as primeiras 

cartas de direitos do doente. 

Pouco a pouco, as intervenções nos indivíduos só são permitidas com o 

consentimento informado dos mesmos, relativamente a qualquer acção terapêutica 

ou investigação médica que recaia sobre o mesmo. Nesta altura, a literatura bioética 

não se refere à autonomia, mas antes à legitimidade de consentimento informado. 

Obviamente que subjacente a esta obrigatoriedade, subsiste o reconhecimento da 

autonomia, do poder para decidir sobre tudo o que lhe diz respeito21. 

A autonomia só é formalmente admitida na bioética, na década setenta, com 

o princípio do respeito pelas pessoas, no famoso Belmont Report (1979) (The 

Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the protection of Human 

Subjects of Research). Este resulta do trabalho de quatro anos de uma comissão 

nomeada pelo Congresso Norte-Americano que, entre outros aspectos, sistematiza 

                                            
21 Cf. NEVES, M. P.(2001), p. 165. 
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os princípios fundamentais legitimadores da investigação22. Como o princípio do 

respeito pela autonomia, presente no modelo teórico principalista de BEAUCHAMP E 

CHILDRESS, que apresenta quatro princípios de prima facie: beneficência, não-

maleficiência, justiça e autonomia. Estes serão interpretados casuisticamente, de 

acordo com cada caso específico. 

Este princípio obriga a que se reconheça os direitos do sujeito autónomo a 

“assumir opiniões, fazer escolhas e realizar acções baseadas em valores e crenças 

pessoais”23. Esta aceitação de valores pessoais do doente inserido numa cultura 

própria, levou o doente a exercer o seu direito à auto-determinação. Para estes 

Autores, o conceito de autonomia pode ser entendido como uma capacidade de 

auto-determinação, auto-governo do indivíduo para tomar decisões livres sem 

qualquer influência do exterior, e com poder para deliberar sobre o seu agir. 

PATRÃO NEVES afirma que, segundo estes Autores, “a autonomia não se refere 

apenas à capacidade de agir, mas também ao modo intencional de agir 

efectivamente”24. É, no fundo, o exercício da liberdade da pessoa enquanto agente 

social. As decisões individuais, ao serem autónomas, são um bem essencial, desde 

que não ponham em risco a vida, com o respeito que lhe é devido, e 

consequentemente a dignidade humana. Podemos então dizer, que o direito à 

autonomia enquanto princípio, reconhece o respeito pela decisão que o individuo 

toma em relação a si. No entanto, existem situações em que os indivíduos 

demonstram incompetência, caracterizada pela ausência da capacidade racional 

para o exercício da sua livre vontade.  

KANT 25 sugere que o respeito pela autonomia se baseia no reconhecimento 

geral de que um indivíduo possui um valor incondicional e a capacidade de 

determinar o seu destino. O princípio da autonomia constitui agora um dos princípios 

fundamentais da abordagem baseada nos princípios da ética de enfermagem. 

BEAUCHAMP E CHILDRESS explicam que “uma pessoa competente é capaz de 

compreender, em que é que consiste determinado tratamento ou projecto de 

                                            
22 Cf. NEVES, M. P.(2001), p. 165. 
23 BEAUCHAMP, Tom L. e CHILDRESS, James F.(2002), Princípios de Ética Biomédica 
(tradução do original inglês Principles of Biomedical Ethics (1994), New York: Oxford 
University Press por Teresa Gracia Garcia-Miguel) Barcelona: Editora Masson, p. 117. 
24 NEVES, M. P.(2001), p. 166. 
25 Cf. KANT (1964), “The Doctrine of Virtue”, part. II de Metaphysics of Morals (tradução do 
original (1797), New York: Harper & Row por Mary J. Gregor) Phyladelphia: University of 
Pennsylvania Press, p. 127. 
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investigação, ponderar sobre os riscos e benefícios e tomar uma decisão tendo por 

base a reflexão”26. 

Dentro do contexto dos cuidados de saúde, uma das principais razões para 

nos preocuparmos com a autonomia é a de assegurar que os doentes são 

respeitados como Seres Humanos e que estes mesmos direitos são promovidos e 

protegidos. Respeitar uma pessoa significa que temos que garantir que não é 

tratada contra a sua vontade, que é informada acerca do tratamento e cuidados de 

enfermagem e que está envolvida no processo de tomada de decisões e 

consentimento no que diz respeito ao seu próprio cuidado. 

O Decreto Lei nº161/96, de 4 de Setembro, que constitui o Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros, através do art. 12, número 2, determina que 

os enfermeiros estão obrigados a respeitar a decisão do utente de receber ou 

recusar a prestação de cuidados que lhe foi proposta. O enfermeiro só respeita a 

autonomia do utente se lhe der toda a informação disponível sobre todos os actos de 

Enfermagem que a ele digam respeito e obtiver o seu acordo e permissão. 

VIEIRA27 acrescenta que não é suficiente reconhecer e respeitar a autonomia 

do doente, tornando-se necessário, muitas vezes, defender essa autonomia, isto é, 

agir para que esse direito lhe possa ser garantido. Aponta como exemplos 

circunstâncias em que os utentes não podem fazer opções, como alguns doentes do 

foro psiquiátrico, em coma, portadores de deficiência mental e crianças. 

É legítimo e, mais do que isso, um dever, o defender o interesse da pessoa 

que cuidamos. Caso contrário incorremos em actos moralmente reprováveis e em 

crime de omissão de auxílio. 

A bibliografia actual que discute a autonomia do doente, exprime o receio de 

que ao tentar, de forma bem intencionada, proteger a autonomia do doente, o 

profissional de saúde possa estar na verdade, a abdicar da responsabilidade 

profissional e a abandonar indivíduos doentes e vulneráveis. De acordo com SCOTT, 

este abandono representa uma concepção vazia da autonomia, que se centra 

principalmente nos direitos negativos da não interferência: “(...) à, medida que a ética 

biomédica contemporânea se tem desenvolvido em termos conceptuais, o princípio 

do respeito pelos indivíduos e, em particular do respeito pela autonomia dos doentes 

                                            
26 BEAUCHAMP, Tom L. e CHILDRESS, James F.(2002), p. 129. 
27 Cf. VIEIRA, M. S. Margarida (1995), p. 116. 
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individuais, tem ganho mais peso do que aquele que consegue suportar (...)”28. O 

princípio do respeito pela autonomia é inquestionavelmente fundamental para uma 

ética médica sólida, tendo que ser reforçado de forma constante se queremos que 

resista às pressões económicas e tecnológicas constantes que o ameaçam de 

erosão. Nesta linha de ideias MCCULLOUGH refere que “na linguagem da ética, uma 

prática de consentimento informado implementa o modelo de autonomia da 

responsabilidade moral em medicina”29. 

O respeito pela autonomia do Ser Humano é o respeito pela privacidade 

individual. A invasão ou a violação da privacidade psicológica, social e/ou física 

corrompe activamente a noção que o indivíduo tem de si mesmo. Se tal acontecer, a 

noção que o indivíduo tem da sua própria eficácia, a capacidade de ser responsável 

por si próprio ou autónomo e/ou a capacidade que tem de exercer a sua própria 

autonomia são automaticamente corrompidas. 

O princípio da autonomia, sob o ponto de vista bioético, e quando radicalizado 

a nível individual, justifica apenas os interesses individuais diversos “contribuindo 

para a ideia de uma auto-suficiência desencorajadora de uma vida de relação”30. 

Este clima não proporciona o desenvolvimento de outros valores que enriquecem a 

vida moral, valores que privilegiam a relação, e consequentemente o processo de 

personalização. Neste contexto, é importante considerar outro principio que pretende 

restringir a resposta de cada um perante uma acção que realizou, e prever os efeitos 

dessa mesma acção. A responsabilidade tende a anular os excessos de autonomia, 

ao restabelecer a vida de relação com o dever. 

Sendo a autonomia essencial para a estruturação da identidade de cada um, 

esta mostra-se insuficiente para contribuir para a plena realização pessoal da cada 

um, uma vez que cada indivíduo tem deveres para com a sociedade a que pertence. 

Assim sendo, este princípio, o de autonomia, alinha-se com o princípio da 

responsabilidade. A responsabilidade pressupõe a capacidade de responder pelas 

próprias acções, e o dever de prever as consequências de determinada acção antes 

de a realizar31. A responsabilidade, sem excluir o seu sentido de imputabilidade, 

                                            
28 SCOTT, P. A.(2003), p. 11. 
29 MCCULLOUGH, Laurence B.(1992), “Consentimento Informado”, in Tratado de Terapia 
Intensiva (coord.: Joseph M. Civetta, M.D., Robert W. Taylor, M.D., Robert R. Kirby, 
M.D.),São Paulo: Editora Manole Ltda, Volume1, p. 64. 
30 NEVES, M. P.(2001), p. 174. 
31 Cf. NEVES, M. P.(2001), p. 178. 
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adquire um significado mais amplo e profundo com EMMANUEL LEVINAS. A 

responsabilidade segundo este Autor, não se restringe à obrigatoriedade de 

responder por uma acção realizada, mas trata-se da obrigatoriedade de responder a 

um olhar que me interpela. O outro lembra-me as minhas responsabilidades e 

obrigações, e faz-me uma invocação, à qual eu não posso ficar indiferente. Este 

rosto que me visita faz apelo à minha generosidade e incita-me a dar o que de 

melhor eu tenho e a descobrir como usar a minha liberdade. Nesta concepção, a 

responsabilidade adquire um novo sentido: não se circunscreve apenas à 

imputabilidade, mas é a resposta a um apelo do outro, do infinito, que me conduz a 

uma relação ética quando este princípio está presente32. 

OS avanços da ciência e da tecnologia são fonte de grandes angústias, que a 

ética tradicional se mostrou incapaz de resolver. Assim, a única forma de preservar a 

humanidade dos avanços da ciência e tecnologia, que não conhece limites, é a 

responsabilização daqueles que detêm um poder científico e político perante um 

planeta frágil e vulnerável. Aquele que mais pode, aquele que detem mais poder (de 

técnica), mais deve, mais responsabilidade tem de assumir. Todos os seres são 

responsáveis pelas coisas, pelas suas acções e pelo poder que têm em relação a 

elas, ou seja, se existe um fim em si, um bem intrínseco, então dele emana o dever 

e a obrigação33. A responsabilidade que se exprime através do dever é o que 

fundamenta toda a relação humana, que se baseia numa relação parental: o recém-

nascido, que nada pode apela à responsabilidade dos pais que tudo podem. Deste 

modo e segundo ZANCANARO “a fragilidade e a vulnerabilidade do recém-nascido 

exigem cuidado. Isso pressupõe uma obrigação incondicional. Não uma 

responsabilidade que aceitamos mas que somos”34. Assim sendo, a 

responsabilidade manifesta a obrigatoriedade da acção determinada pelo poder. Só 

quem detem poder, é que deve, e quem nada pode, nada deve. Podemos afirmar 

que se os que tudo podem negarem a responsabilidade perante os que nada 

podem, cometem uma falta ética grave. O princípio da responsabilidade tal como é 

divulgado por ZANCANARO “implica a noção de respeito, ultrapassando o conceito 

tradicional de direito individual, para tornar-se zelo pelo bem – comum em relação a 

                                            
32 Cf. NUNES, E.(1993), O Outro e o Rosto. Problemas da Alteridade em Emmanuel 
Levinas, Braga: Publicações da Faculdade de Filosofia da UCP, p. 82. 
33 Cf. ZANCANARO, L.(2000), “Cuidando do Futuro da Vida Humana – Ética da 
Responsabilidade de Hans Jonas”, in O mundo da saúde. Ano 24, n.º 4, p. 317. 
34 ZANCANARO, L.(2000), p. 317. 
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tudo e a todos”35, ou seja, uma acção ética não pode jamais pôr em risco a 

humanidade inteira, pelo que toda a comunidade se deve organizar politicamente 

para cumprir e fazer cumprir o dever comum, e proteger a vida ameaçada. 

A autonomia é essencial para a formação da pessoa como ser racional e livre. 

A responsabilidade forma a pessoa na solidariedade social, na vida em comunidade. 

Assim, PATRÃO NEVES defende que a “autonomia na ausência de responsabilidade 

conduz ao individualismo egocêntrico e autista e a responsabilidade na ausência de 

autonomia tende a diluir-se no colectivo impessoal”36, onde predomina o anonimato 

de cada ser que se “dissolve” nos interesses de uma sociedade (porventura utópica). 

Estes princípios mostram-se inseparáveis para a construção da identidade da 

pessoa, consciente do seu poder e dever, com sentido da liberdade individual e das 

obrigações em comunidade. 

Facilmente compreendemos, que a obrigatoriedade do consentimento 

informado, se fundamenta no reconhecimento da autonomia e responsabilidade de 

todo e qualquer Ser Humano, baseada no poder de decisão livre sobre o que se lhe 

refere. 

 

 

                                            
35 ZANCANARO, L.(2000), p. 315. 
36 NEVES, M. P.(1997), “Autonomia e Responsabilidade da Pessoa”, in Actas do IV 
Seminário do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida – Poderes e Limites da 
Genética, Lisboa: Conselho Nacional para as Ciências da Vida, p. 26. 
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2. DIREITO À INFORMAÇÃO 

“Se é verdade que o valor das coisas 

não pode ser e nunca foi avaliado 

senão em relação a certas noções 

ideais, estas têm que ser explicadas. 

Para compreender como são possíveis 

juízos de valor, não é suficiente 

postular um certo número de ideais; é 

preciso dar conta deles, é preciso ver 

de onde provêm, como é que se ligam 

com a experiência ultrapassando-a e 

em que consiste a sua objectividade.” 

E. Durkheim 

 

Numa discussão da estrutura psicológica da autonomia, SCOTT37 reafirma a 

necessidade de uma abordagem mais positiva e pró-activa por parte dos 

profissionais de saúde no que toca ao apoio da autonomia dos doentes. Esta 

abordagem mais positiva envolve o reconhecimento da necessidade de apoiar o 

exercício da autonomia do doente por meio de informações relevantes e de 

oportunidades de participar na tomada de decisões acerca do seu cuidado. Sem 

informação, o doente não está em condições de adoptar uma decisão 

verdadeiramente livre e responsável. A ignorância e o erro viciam substancialmente 

a liberdade, embora reconheçamos que o conhecimento, só por si, também não 

garante uma decisão livre. A informação que se dá aos doentes não tem como 

objectivo diminuir a distância científica e técnica existente entre o profissional e o 

doente. A sua grande missão deve ser preparar o doente para tomar decisões 

responsáveis. Em vez de partirmos do princípio que o doente não deseja exercer 

controlo, temos primeiro que ajudar o doente a tornar-se confortável no meio 

circundante que inicialmente é estranho, informá-lo das opções existentes e dar-lhe 

poder, através de conhecimentos suficientes, para exercer o controlo com confiança 

(auto-eficácia). Respeitar, defender e promover o direito da pessoa à informação, 

fundamenta-se no respeito pela autonomia do doente que pressupõe o 

                                            
37 SCOTT, P. A.(2003), pp. 10-15. 
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consentimento e o direito à autodeterminação, ou seja, a capacidade e a autonomia 

que os próprios doentes têm para decidir sobre si. Este novo modelo conceptual é o 

fundamento do consentimento informado. Sem informação, nenhuma pessoa tem 

condições para adoptar uma decisão livre e responsável. Não deverá ser um 

amontoado de dados, mas deve conter os conteúdos fundamentais que 

proporcionem uma reflexão que permita uma opção realista de acordo com os seus 

valores e objectivos. 

Ao informar o doente não estamos apenas a respeitar a sua autonomia, mas 

também a transmitir-lhe uma informação importante que pode mudar a sua vida 

futura. Torna-se por este motivo fulcral que este participe em todas as decisões 

envolventes. As informações devem ser completas, precisas e de fácil compreensão. 

Essas informações deverão seguir critérios objectivos, embora por vezes seja 

também necessário utilizar critérios subjectivos, quando o enfermeiro sabe ou deseja 

saber aquilo que o seu doente necessita, para poder decidir sobre certas 

informações suplementares. O enfermeiro deverá tomar as medidas necessárias e 

razoáveis para se assegurar de que o doente compreendeu tudo quanto se lhe disse 

objectiva ou aparentemente. O processo de divulgação das informações deve estar 

livre de toda a coacção para o doente. Em alguns casos, embora raros, poder-se-á 

pedir a terceiras pessoas desinteressadas, que verifiquem se determinados 

pormenores da intervenção que para outros podem não ser importantes, mas para 

ele são pertinentes, poderão ou não constituir fonte de coacção para o doente. 

Existem duas correntes sobre a forma como se deve fornecer a informação 

aos doentes. A Norte-Americana, que defende que o doente deve estar totalmente 

informado sobre o diagnóstico, prognóstico, tratamentos propostos e riscos inerentes 

a cada acto médico ou cirúrgico, bem como sobre as alternativas a seguir, tendo 

como intenção incrementar o princípio da autonomia para a tomada de decisão e a 

Europeia, segundo a qual pode não se fornecer toda a informação principalmente 

em caso de mau prognóstico, para não prejudicar o doente evitando os efeitos da 

ansiedade sobre a doença e não deixar quebrar a relação profissional de saúde / 

doente. 

Na nossa realidade, o direito à protecção da saúde está consagrado na 

Constituição da Republica Portuguesa e assenta num conjunto de valores 

fundamentais como a dignidade humana, a equidade, a ética e a solidariedade. No 

quadro legislativo da saúde são estabelecidos direitos específicos, nomeadamente 
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na Lei de bases da Saúde (Lei n.º48/90,de 24 de Agosto) e no Estatuto Hospitalar 

(Decreto Lei n.º48/357, de 27 de Abril de 1968). De igual modo a Carta dos Direitos 

e Deveres dos Doentes da Direcção Geral da Saúde, no seu artigo 6º, refere que “o 

doente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde”. Alega ainda que 

a informação, deve ser prestada de forma clara, devendo ter sempre em conta a 

personalidade, o grau de instrução e as condições clínicas e psíquicas do doente. 

Especificamente a informação deve conter elementos relativos ao diagnóstico (tipo 

de doença), ao prognóstico (evolução da doença), tratamentos a efectuar, possíveis 

riscos e eventuais tratamentos alternativos. O doente pode desejar não ser 

informado do seu estado de saúde, devendo indicar, caso o entenda, quem deve 

receber a informação no seu lugar. 

Então para a obtenção do consentimento informado segundo OLIVEIRA38 

alguns critérios devem estar presentes na informação fornecida como: a linguagem 

utilizada (oral ou escrita) deve ser acessível e não profissionalizada, os elementos 

relevantes necessários devem estar presentes para a tomada de decisão, a 

informação deve ser específica (o que não será importante para uns, poderá ser 

para outros), deve-se averiguar se a informação foi compreendida e entendida e, por 

último, a obtenção do consentimento deve ser um acto individual. 

GERMAN39 estabelece algumas linhas condutoras quanto à “quantidade” de 

informação necessária para que o doente possa decidir de acordo com os seus 

valores e com o seu background cultural. Assim, define como pontos de referência, 

uma explicação quanto às condições clínicas envolventes, a necessidade do 

tratamento ou procedimento proposto, o reconhecimento dos riscos e benefícios 

envolvidos, os procedimentos alternativos adequados à situação (benefícios e 

efeitos secundários), as consequências para o doente em não aceitar a proposta 

terapêutica e o direito do doente em não consentir. 

                                            
38 Cf. OLIVEIRA, Guilherme F. F. de (1992), “Estrutura Jurídica do Acto Médico, 
Consentimento Informado e Responsabilidade Civil da Equipa de Saúde ou do Médico”, in O 
Consentimento Informado: Actas do I Seminário promovido pelo Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida, Colecção Bioética, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
pp. 86 e 87. 
39 GERMAN, L. (1998), “Informed Consent: The Medical Perspective”, in Informed Consent: 
Prceedings of a Symposium for Medical and Paramedical Practitioners; Bioethics 
Consultative Committee, Ministry of Health, Care of the Elderly and Family Affairs, Sta. 
Venera: Gozo Press. 
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Quanto ao dever de informar o indivíduo e a família no que respeita aos 

cuidados de enfermagem, temos que considerar que a informação é clarificada em 

termos do seu âmbito - cuidados de enfermagem - não deixando dúvidas quanto ao 

conteúdo da informação que o enfermeiro tem o dever de fornecer. 
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3. CONSENTIMENTO INFORMADO 

“Não se trata daquilo que um 

advogado me diz que posso fazer; 

mas o que a humanidade, a razão 

e a justiça me dizem que devo 

fazer.” 

Edmund Burke 

3.1. Resenha Histórica 

O aparecimento de documentos relativos aos direitos dos doentes está 

relacionado com a valorização da pessoa num enquadramento específico que é 

doença. Não deixa, no entanto, de ser um cidadão inserido numa sociedade com 

direitos e deveres. Por isso torna-se importante conhecer uma breve evolução dos 

direitos das pessoas enquanto doentes. 

Na história do consentimento informado existiram acontecimentos que a 

marcaram. O primeiro documento nela referido como tendo estabelecido linhas de 

orientação ética e deontológicas para a prática médica é o “Juramento de 

Hipócrates”40. Escrito 400 a 500 anos antes de Cristo, os princípios aí definidos 

marcarão a chamada “tradição hipocrática” conservada e/ou desenvolvida ao longo 

dos séculos e ainda hoje, cerca de 2500 anos depois, actual. Todavia, no decorrer 
                                            
40 “Eu juro, por Apolo, médico, por Esculápio, Higeia e Panacea, e tomo por testemunhas 
todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a 
promessa que se segue: estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta 
arte; fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens; ter seus filhos por 
meus próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, 
sem remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, das lições e de 
todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os 
regulamentos da profissão, porém, só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente 
segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A 
ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal nem um conselho que induza a perda. 
Do mesmo modo não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei 
imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso 
confirmado; deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí 
entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a 
sedução sobretudo longe dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres 
ou escravizados. Àquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da 
sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei 
inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar 
felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se eu dele 
me afastar ou infringir, o contrário aconteça”. 
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dos séculos, os princípios hipocráticos definem como único objectivo da profissão 

médica “o bem dos enfermos” que se lhe confiam. É o tempo do princípio da 

beneficência em que, esse mesmo princípio é a trave mestra da moral médica. É o 

tempo do paternalismo médico, quando o consentimento se presume pelo simples 

acto de procura de cuidados de saúde. O consentimento informado não faz parte da 

relação médico-doente. Vigora o regime da confiança. 

No século XVIII com o movimento filosófico iluminismo (BENJAMIN RUSH, 

THOMAS PERCIVAL E JONH GREGORY) defendeu-se um papel menos autoritário para o 

médico, em que este profissional devia partilhar as informações com o doente. As 

origens do princípio de autonomia, remontam já a este século, quando, em 1797, 

KANT publica a sua Metafísica dos Costumes. Os princípios éticos aí defendidos por 

KANT são um resultado lógico da sua crença na liberdade fundamental do indivíduo. 

Não a liberdade na anarquia, mas a liberdade de o indivíduo se poder orientar a si. 

KANT acreditava que o bem-estar do indivíduo deveria ser considerado como um fim 

em si próprio e que o mundo se deveria progressivamente encaminhar para uma 

sociedade ideal representativa da vontade unida de um povo inteiro. Adaptados à 

prática médica, estes princípios estão hoje muitas vezes reflectidos na ética e na 

deontologia profissional, naquilo que contêm de obrigação, dever, lealdade e pensar 

no Outro. 

No século XIX, encontra-se referência a ideias de consentimento em textos de 

WILLIAM BEAUMONT (considerado o primeiro fisiologista norte-americano) e CLAUDE 

BERNARD (fisiologista francês). 

A partir do início do século XX, mas sobretudo a partir dos anos sessenta, 

primeiro, pela melhoria das condições sociais, pela evolução cultural e pelas 

facilidades de acesso à informação, e depois, sobretudo em resultado do que viria a 

ser designado por “socialização da medicina”, com todas as consequências 

inerentes do mais fácil acesso ao acto médico, aos meios auxiliares de diagnóstico 

ou às atitudes terapêuticas, a relação bipolar de confiança médico-doente alterou-se 

substancialmente. Como refere SILVA aludindo à primeira metade do século XX 

“houve, nessa época, uma aproximação profunda entre o médico e o seu doente, e 

embora não faltem excepções, como em todos os momentos da Humanidade, a 
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Medicina existiu na actividade clínica, apenas para o bem do doente”41. Os próprios 

doentes e seus familiares começaram a exigir para si um papel mais activo nas 

decisões que até então eram quase exclusivamente competência dos médicos. Os 

doentes e as suas famílias começaram a fazer valer a primazia do “princípio de 

autonomia”, ou seja, da capacidade de decidir o que entendem ser melhor para eles 

próprios. Surgem as declarações dos direitos humanos em que a autonomia do 

doente começa a fazer sentido na filosofia dos cuidados de saúde. 

Em 1947, o Tribunal de Nuremberga42, introduziu os princípios relativos à 

experimentação em Seres Humanos e consagrou o princípio do consentimento 

informado como imperativo para essas práticas no Código de Nuremberga. Este 

contem dez artigos, que se referem ao direito do Ser Humano de dar o seu 

consentimento informado voluntário e de o retirar, caso o deseje, em qualquer altura, 

durante o processo de pesquisa. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, reconheceu os direitos do homem, que contêm os princípios gerais da 

teoria do consentimento informado. 

Na segunda metade do século XX, em 1964, a Declaração de Helsínquia43, 

aprovada na XVII Assembleia Médica Mundial em Junho de 1964, reformulou os 

princípios sobre a pesquisa biomédica realizada em Seres Humanos em que o 

consentimento livre e esclarecido terá de ser dado de preferência por escrito. 

                                            
41 SILVA, J., R. da (2003), “O Consentimento Informado na Relação Clínica”, in Perspectivas 
da Bioética-Bioética Contemporânea III, Chamusca: Edições Cosmos, p. 72. 
42 Segundo J. R. DA SILVA (2003), p. 71 “O consentimento informado constitui e foi um 
projecto bioético na segunda metade do século XX, nasceu para permitir os ensaios clínicos 
que são uma forma muito atenuada de experimentação humana, e também, segundo penso, 
para corrigir o dogmatismo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que, entendida 
na sua essência, não permite qualquer actuação que pressuponha, mesmo longinquamente, 
a hipótese de voluntária agressão humana. O fim da Segunda Guerra Mundial, o 
Julgamento de Nuremberga e o nascimento das Nações Unidas, fizeram surgir em 1947, a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, documento fundamental da vida humana, que 
resultou, na sua quase totalidade, do sofrimento infligido a muitos homens, por actos 
agressivos, de uma investigação que pretendia ser médica e ser científica, utilizando a 
Humanidade, tornada aí Sub-Humanidade, para estudos ilegítimos e experiências 
criminosas”. 
43 A Declaração de Helsínquea é o documento da Associação Médica Mundial (AMM) que 
contem as recomendações para orientação dos médicos na investigação biomédica que 
envolve Seres Humanos. A primeira versão, aprovada em 1964, foi posteriormente revista e 
actualizada nas Assembleias Gerais da AMM, realizadas em Tóquio (1975), em Veneza 
(1983), em Hong Kong (1989), em Sommerset West (1996), e em Edimburgo (2000). 
Os Princípios Orientadores Internacionais de Ética da Investigação Biomédica sobre 
Sujeitos Humanos foram adoptados pelo Conselhos das Organizações Internacionais de 
Ciências Médicas em 1982 e emendados em 1993 e 2002. 
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Em 1973, a Carta dos Direitos dos Doentes (EUA)44 publicada pela 

Associação Americana dos Hospitais configura pela primeira vez o consentimento 

informado na prática médica, obrigando o profissional de saúde (médico) a 

enquadrar o doente na tomada de decisão. 

No ano de 1978, é criada a Alma Ata elaborada pela Organização Mundial de 

Saúde. Um pouco mais tarde, em 1981 (revista em 1995), surge a Declaração de 

Lisboa sobre os Direitos dos Doentes e em 1994 elaborou-se a Carta Europeia dos 

Direitos do Doente, pelo Parlamento Europeu. Em 1998, é adoptada a Carta dos 

Direitos e Deveres do Doente, pela Direcção Geral da Saúde. 

Em 1993, o COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL SCIENCES 

(CIOMS), em colaboração com a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), 

estabeleceram em Genebra quinze directrizes éticas internacionais para a pesquisa 

envolvendo Seres Humanos. 

Deste modo consegue-se perceber que foi um tema repetidamente abordado 

e em que se encontra desde os mais remotos tempos alusões ao mesmo. Só com a 

evolução da bioética é que este conceito fudamentado no princípio da autonomia, foi 

verdadeiramente definido com os deveres e direitos clarificados na prática clínica. 

Actualmente para qualquer intervenção clínica é uma obrigação ética e susceptível 

de gerar responsabilidade jurídica a obtenção do consentimento informado, sendo 

este um direito do doente e um dever dos profissionais que dele cuidam. 

3.2. Conceitos 

O consentimento informado é definido como a livre aceitação da intervenção 

médica por parte do doente, após adequada exposição pelo profissional de saúde da 

natureza da intervenção, suas vantagens e desvantagens, assim como das 

alternativas com os seus riscos e benefícios. Falar do consentimento informado 

ultrapassa a explicação do conceito semântico inerente. O consentimento informado 

faz parte integrante do processo evolutivo da pessoa humana e, intrínsecamente, da 

medicina. 

                                            
44 A Carta dos Direitos dos Doentes foi pela primeira vez adoptada pela Associação 
Americana de Hospitais em 1973 tendo sido revista em Outubro de 1992. Os direitos dos 
pacientes foram reconhecidos na esperança de que os hospitais e intituições de cuidados de 
saúde os respeitassem de forma a fornecerem melhores cuidados de saúde. Patient’s Bill of 
Rights (2003), disponível em http://www.library.dal.ca/kellogg/bioethics/codes/rights.htm. 
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Consentir significa dar o seu acordo, a sua aprovação. Informado porque o 

acto de consentir pressupõe o conhecimento do objecto sobre o qual o 

consentimento incide. 

Consentimento esclarecido ou informado é mais do que uma mera 

autorização, na medida em que é resultado de reflexão e deliberação profundas. 

Para além de ser um acto racional, é um acto livre, isto é, sem contrariedades, 

manipulação, coacção. 

A evolução do conceito foi abordada por PÉREZ MELERO45 considerando que 

este passou por quatro etapas: a etapa do consentimento voluntário, que surge 

como consequência dos crimes de Frankfurt a partir dos quais surgiu o Código de 

Nuremberga, a etapa do consentimento informado, em que os pacientes têm o 

direito de conhecer as vantagens, os riscos e as alternativas de tratamento; a etapa 

do consentimento válido, onde se procura valorizar a adequada capacidade de 

decisão do paciente excluindo a interferência dos mecanismos de defesa e, por 

útimo, a etapa do consentimento autêntico, decisão autêntica e plenamente de 

acordo com os valores daquele. 

Com o desenvolvimento da Biomedicina, esta evolução tornou-se evidente. O 

envolvimento do doente e a sua participação no processo de aceitação, tiveram 

cada vez mais, uma maior relevância. 

O consentimento informado surgiu primeiramente para proteger os 

investigadores clínicos e só nos nossos dias é admitido como um processo para 

proteger a autonomia da pessoa cuidada. Este é um processo que muitas vezes 

representa um assentimento com uma assinatura em papel e estandardizado pela 

instituição para a realização de determinado procedimento e não um “(...) 

assentimento livre e esclarecido que um sujeito humano deve prestar em relação a 

quaisquer actos médicos de incidência tanto somática como psíquica”46. Para 

ARCHER, o consentimento informado é “um dos corolários do primeiro princípio da 

bioética: autonomia de todo e qualquer Ser Humano, baseado na dignidade da 

                                            
45 PÉREZ, Melero, Andrés (1997), “El Consentimiento Informado”, in Manual de Ética y 
Legislación en Enfermería, (coord.: PASTOR, Garcia, Luís Miguel; LÈON Correa, Francisco 
Javier), Madrid: Mosby/Doyma Libros, S.A., pp. 104-107. 
46 ARCHER, Luís (1999), “Consentimento Informado”, Publicação da Associação Portuguesa 
de Enfermeiros de Sala de Operações Portuguesa. Enfermagem 14, 2ª Série (Abril-Junho), 
p. 5. 
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pessoa e no direito que ela tem à sua auto-realização individual”47. Para este Autor, 

este conceito baseia-se essencialmente na autonomia da pessoa, ou seja, no direito 

que cada um tem de tomar decisões sobre si próprio. 

A pessoa tem que estar envolvida e dotada de toda a informação necessária 

porque “dando o seu consentimento, ele associa-se a uma tarefa comum a técnicos 

e a doentes, fazendo-se dela participante. Promove-se assim o seu sentimento de 

responsabilidade e estimula-se a sua capacidade de decisão racional no âmbito da 

saúde”48. Assim este procedimento torna-se importante no cumprimento dos direitos 

do doente porque uma pessoa doente continua a ter direito à autonomia. Como 

refere SERRÃO “(...) consentimento informado traduz o respeito pela autonomia da 

pessoa doente no diálogo com o médico, porque a pessoa doente pode perder, por 

exemplo, a autonomia para se deslocar, se ficou paralítica, mas não perde, por isso, 

a autonomia para decidir sobre a sua pessoa, sobre os tratamentos que aceita ou 

não, até sobre a sua própria vida (...)”49. Mas, para que haja participação na decisão, 

o Outro, o doente, tem de reconhecer no Ele, o médico, todos os princípios da 

beneficência, do paternalismo clínico, se quiserem, a competência e o domínio das 

boas práticas médicas, o respeito pelo Ser Humano em todos os seus aspectos, 

físico, mental e afectivo. Por sua vez, o médico, tem de respeitar “o princípio da 

autonomia” do doente, os seus problemas, as suas dúvidas, a sua vontade e, 

sobretudo, a sua liberdade de decisão. 

Nunca o médico se deverá substituir, nesse processo de decisão, à pessoa 

doente. Tal como o disse SERRÃO, “a obtenção do consentimento é um diálogo 

racional entre duas pessoas autónomas que decidem livremente e não um acto de 

sujeição da vontade de um em conflito com a vontade do outro”50. Então o 

consentimento informado pode ser encarado como um processo contínuo em que o 

doente plenamente informado da sua situação clínica pode participar activamente 

nas decisões sobre o seu estado de saúde, sendo visto como um convite ao doente 

para participar em todo o processo. 

Só assim o consentimento informado pode ser assumido como tal, como 

consentimento informado e esclarecido, pleno de todo o seu significado ético.  

                                            
47 ARCHER, Luís (1999), p. 6. 
48 ELIZARI, Francisco Javier (1996), “Consentimento do Doente”, in Questões de Bioética – 
Vida em Qualidade, Porto: Editorial Perpétuo Socorro, p. 243. 
49 SERRÃO, Daniel (1996), p. 79. 
50 SERRÃO, Daniel (1996), p. 80. 
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3.2.1. Divisão Classificativa de “Consentimentos” 

Poder-se-á falar em “consentimento presumido”, na medida em que, sendo o 

médico pessoalmente escolhido e procurado pelo doente, se presume ter tal 

iniciativa sido tomada desde logo num pressuposto de confiança naquele médico. 

Foi esta a base da medicina hipocrática, da medicina de beneficência, paternalista. 

Poderá continuar a sê-lo se as duas partes aceitarem que o fundamento de toda a 

actividade médica é o bem-estar do doente e que o doente é o fim último e não o 

meio. Mas as duas partes terão ao mesmo tempo de aceitar e exigir que esse fim 

último tem vontade própria que se deve exprimir em liberdade esclarecida. Desde 

que tudo assim se processe, estarão cumpridos os princípios da autonomia na ética 

médica. O consentimento informado presumir-se-á então pela aceitação das 

soluções propostas. Mas poderá tornar-se um consentimento expresso, embora oral, 

se o diálogo médico – doente então ocorrido for encaminhado para esse fim. 

Poder-se-á falar em “consentimento expresso”, na medida em que existe um 

documento escrito, muitas vezes designado “termo de responsabilidade” que o 

doente assina na altura do internamento hospitalar. A ambiguidade do termo 

expresso não pode neste caso ser assuimida simplesmente como uma declaração 

oral, mas sim como a confirmação escrita de uma vontade ou anuência. No entanto, 

existem situações em que este fica no fim do processo mesmo sem assinatura até à 

altura da alta. Esta situação nunca deverá ter lugar e tal “pseudo-consentimento” 

mais não é do que um documento de protecção legal, do médico ou da Instituição de 

Saúde, mas com validade jurídica duvidosa. Um tal documento não deverá ser uma 

folha de protocolo estandardizado para todos os doentes, antes deverá ser um 

documento personalizado para aquele doente, dele constando a situação clínica em 

causa, os actos previstos e os riscos da sua execução, bem como a indicação de 

que o paciente de tudo foi devidamente informado, obteve os esclarecimentos que 

solicitou e compreendeu toda a informação. 

Podemos ainda referenciar o “consentimento anticipado” que não tendo ainda 

expressão significativa no cômputo dos “consentimentos” começa a surgir como uma 

entidade com maior expressão. Este consentimento por antecipação, expressa de 

forma “testamentária”, os limites a impor no âmbito da intervenção clínica. Tem em 

vista essencialmente limitar ou impedir certas intervenções clínicas futuras, que de 

alguma forma são suficientemente gravosas para a vontade do doente. Como 
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exemplo podemos referir que pode ser expresso como vontade do doente o direito à 

recusa de certas intervenções clínicas, nomeadamente ventilação mecânica 

assistida, no âmbito de uma doença oncológica que promova apenas o adiamento 

da morte sem qualquer reprecussão na qualidade de vida. 

Por “consentimento implícito”, entende-se o consentimento prestado numa 

emergência médica em que é necessário manter a vida ou restaurar rapidamente a 

saúde. Não há consentimento expresso, mas a intervenção médica é obrigatória. 

Logo, o consentimento implícito é eticamente aceitável desde que se processe 

dentro do respeito pelos princípios deontológicos que devem pautar a actividade 

médica e desde que não seja conhecido que o doente recusaria a intervenção se o 

pudesse fazer. Este tipo de consentimento é frequentemente referenciado também 

como “consentimento presumido” nada tendo em comum com o exposto no início da 

divisão classificativa de consentimentos. 

3.3. Elementos Constitutivos do Consentimento 

Ao assistir à transição do paternalismo para o exercicio da autonomia do 

doente, o profissional de saúde passa a ter a responsabilidade de partilhar a 

informação e de discutir alternativas com o doente. O respeito pela dignidade da 

pessoa está presente quando o profissional de saúde adopta esta postura, ao 

promover a capacidade de pensar, decidir e agir do doente. O respeito pela 

autonomia do doente alterou a relação médico-doente, deixando a decisão 

terapêutica de ser da exclusiva responsabilidade do médico para ser partilhada com 

o doente. 

O médico tem o dever de partilhar a informação com o doente e de discutir 

alternativas, e este, exprime a sua vontade, aceitando ou não a terapêutica 

proposta. É o doente que deve tomar uma decisão final quanto no seu tratamento. 

De acordo com WALTER OSSWALD “no que concerne especificamente à decisão de 

tratar ou não tratar, a contribuição da relação médico-doente para a tomada de 

decisão é fundamental. Esta decisão deve ser partilhada, isto é, tomada pela 

parceria existente entre clínico e paciente, e não por iniciativa exclusiva do médico 

(…) nem por imposição do doente (…)”51. 

                                            
51 OSSWALD, Walter (2004), Um Fio de Ética, Coimbra: Gráfica de Coimbra, Lda., p 31. 
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WALTER OSSWALD refere ainda que “(…) consentimento exige, obviamente, 

como indispensáveis premissas a capacidade de apreender e compreender a 

informação fornecida e, por outro lado, a de analisar, ponderar e, em face deste 

processo, de decidir”52 pelo que “são muitos doentes privados destas possibilidades 

(…)”53. Nestas situações a quem cabe exprimir o consentimento?54. O Autor, adianta 

não uma solução, mas o respeito por três princípios fundamentais, a que chama no 

final “os três vectores do campo de forças que é objecto da nossa reflexão”55, 

concluindo que a nenhum deles “deve ser atribuído papel decisório exclusivo”56. São 

                                            
52 OSSWALD, Walter (2004), p. 56. 
53 OSSWALD, Walter (2004), p. 56. 
54 OSSWALD, Walter (2004), pp. 56-58, Importante será de referir um extraordinário 
comentário de W. OSSWALD: “A Quem Cabe a Decisão, no Caso de Incapacidade” escreve 
este Autor nas páginas referidas: 
“Quem decide, nestes casos? Durante muito tempo, a resposta foi fácil e imediata: o 
médico, porque ele é que sabe, para além de ser o melhor defensor dos interesses do 
doente, o seu aliado, paladino e benfeitor”. Era o fundamento da teoria paternalista. “Sem 
negar a competência médica, os propositores de outras atitudes argumentam: será o médico 
melhor e mais preocupado defensor dos interesses do doente que o seu cônjuge, filhos, 
pais, amigos mesmo? Não haverá o risco, nesta época científica, de o médico escolher para 
o doente uma terapêutica experimental, pouco fundamentada ou severamente penosa, pela 
simples razão de estar a proceder a uma investigação acerca desse tipo de terapêutica? Ou, 
pelo contrário, optará por um tratamento não óptimo para aquele doente, mas que é a 
terapia que há muito pratica e da qual tem experiência? 
Estes críticos avançam logo com candidatos a decisores, como vimos (cônjuges e outros 
familiares, amigos, eventualmente pessoas designadas como procuradores nos chamados 
testamentos vitais), mas nenhuma destas categorias deixa de ser objecto de críticas. De 
facto, os cônjuges e descendentes são alvos de suspeição e poderão ser influenciados na 
sua decisão por motivos de natureza pessoal ou material (…)”. 
“Quanto aos pais, o seu bom – nome não está também acima de qualquer suspeita: basta 
lembrar que são precisamente eles os mais frequentes perpetradores de maus – tratos aos 
seus filhos; e os pediatras têm a experiência triste de assistir à indiferença ou frieza com que 
os pais recusam um internamento mais prolongado dos seus filhos (exigível pela situação 
clínica), por motivos puramente egoístas (…)”. 
“Quem tem espírito legalista corta célere a questão: quem decide é quem representa 
legalmente o doente: pais, tutores, procuradores substituem-se aos incapazes. Mas esta 
solução, para além de aberta às críticas acima mencionadas, é claramente deficitária, já que 
os incapacitados por acidente ou em doença súbita não têm obviamente representante legal 
e que muitos, provavelmente a maior parte, dos incapazes por doença psíquica não 
obtiveram reconhecimento legal dessa incapacidade” (…). 
“Que fazer então? Como encontrar uma solução eticamente aceitável, que não ofenda os 
bons costumes e seja legalmente válida, de forma a defender médicos e outros profissionais 
de saúde de acusações injustas de má prática, quando de lesões corporais ou até de 
homicídio involuntário?”. 
55 OSSWALD, Walter (2004), pp. 58 e 59. 
56 OSSWALD, Walter (2004), p.59. 
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eles os seguintes: “a autonomia do doente, o espírito de beneficência de quem trata 

e a subsidiariedade dos familiares e/ou eventuais representantes legais”57. 

Sobre estes três vectores fundamentais, diz WALTER OSSWALD58 que, mesmo 

com a capacidade de expressão perdida nos devemos esforçar por apreender o que 

o doente nos pode expressar acerca da sua vontade, de forma implícita ou explícita 

nos momentos de maior lucidez. 

A beneficência do profissional de saúde não necessita de pormenorizada 

exposição e WALTER OSSWALD também não a faz. Mas, ao afirmar que o fundamento 

de toda a actividade médica e de enfermagem é o respeito pelo princípio de que “a 

lei suprema é o bem do doente”59, acrescenta: “o bem do doente incapaz, mais 

fragilizado, menos defendido, cerceado da possibilidade de intervenção (…)”60. E diz 

depois, perante a acrescida dificuldade em avaliar qual será o bem naquele doente: 

“daí a discussão em grupo dos casos difíceis (…)”61. 

O Autor refere que”62 o contributo subsidiário dos correlativos legais ou 

biológicos do doente, não deve supremacisar pela expressão da sua vontade, 

desígnios para além do que é o efectivamente melhor para o doente. 

Caso o médico considere que assim não estão a agir, que há absoluto 

desacordo de opiniões, então o Autor diz que63 o recurso à mobilização temporária 

                                            
57 OSSWALD, Walter (2004), p 58. 
58 OSSWALD, Walter (2004), p. 58, “A autonomia do doente existe para além da sua mesma 
capacidade de expressão, perdida por inconsciência, doença psíquica, atraso mental, baixo 
quociente de inteligência, etc., ou simplesmente ainda não plenamente atingida, por 
imaturidade ou processo evolutivo ontológico (caso de crianças). Significa isto que nos 
devemos esforçar por apreender o sentido, ao menos geral, da disposição do doente em 
relação ao tratamento sempre que ele esteja em condições de o comunicar, mesmo 
imperfeitamente, aproveitando para tal os intervalos lúcidos do doente psicótico, a 
recuperação parcial da consciência, o estado vigil, o raciocínio infantil. Quer-se assim 
alargar ao máximo o aceitar da autonomia do doente, como necessária consequência do 
respeito pela sua intrínseca dignidade (…)”. 
59 OSSWALD, Walter (2004), p 59. 
60 OSSWALD, Walter (2004), p 59. 
61 OSSWALD, Walter (2004), p 59. 
62 OSSWALD, Walter (2004), pp. 59 e 60, “a subsidariedade de cônjuges, pais, filhos, 
representantes legais é o terceiro lado deste triângulo ético. Antes de mais, é necessário 
que quer os profissionais quer os familiares ou tutores entendam claramente que estes 
últimos não são donos do doente, como aliás ninguém o é, ou seja, é necessário que 
também eles procurem o melhor interesse do doente, o seu máximo bem possível, sem cair 
em sentimentalismos deslocados, nem tornar decisões que sejam claramente lesivas 
desses interesses do doente (…) 
63 OSSWALD, Walter (2004), pp. 59 e 60, “(…) há sempre a possibilidade de recurso à figura 
jurídica da suspensão temporária da autoridade, prática comum por exemplo no caso da 
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da tutela para precaver danos significativos, deverá ser uma hipótese a ser 

vivamente considerada. Mas ainda salienta: “(...) deve ir-se muito mais além, 

recorrendo à mesma figura quando se esteja em presença de um pedido de alta, 

muito prejudicial para o incapaz”64. 

WALTER OSSWALD conclui “(…) a contribuição do próprio doente (mesmo que a 

sua capacidade seja apenas parcial, como acontece com crianças em idade escolar 

e adolescentes, doentes psíquicos, idosos avançados, etc.), eventualmente sobre a 

forma de declaração prévia, não pode deixar de ser tida em conta. Os familiares ou 

tutores não serão certamente ignorados; e ao pessoal de saúde, nomeadamente aos 

médicos, caberá a maior quota de responsabilidade neste achar conjunto da solução 

tecnicamente mais conveniente, terapeuticamente mais promissora, eticamente mais 

recomendável”65. 

O consentimento informado, enquadrado num âmbito mais alargado dos 

direitos e deveres da pessoa doente, pode contribuir para que seja uma realidade, a 

afirmação da dignidade humana no âmbito da saúde. 

Assim sendo, o consentimento informado tornou-se essencial no exercício da 

prática clínica. Hoje, o consentimento informado é entendido como a concordância 

ou discordância livre e esclarecida que o sujeito humano presta formalmente, após 

ter recebido adequada informação em relação a quaisquer actos médicos a serem 

praticados na sua pessoa. 

Este é um requisito tanto moral como legal, para qualquer intervenção 

médica, tanto a nível somático como psíquico. Segundo LUÍS ARCHER a finalidade do 

consentimento informado “poderá ser de prevenção, identificação genética, 

diagnóstico, terapia ou experimentação e poderá exercer-se em indivíduos sãos ou 

doentes”66. 

De acordo com BEAUCHAMP E CHILDRESS67 o consentimento informado é 

constituído por cinco elementos: a competência, a comunicação, a compreensão, a 

voluntariedade e o consentimento, ou seja, para o indivíduo prestar o consentimento 

informado, este tem de ser competente para agir, de receber a informação completa, 
                                                                                                                                        
recusa dos pais em autorizarem a transfusão sanguínea a efectuar nos filhos, alegando 
motivos de fé religiosa”. 
64 OSSWALD, Walter (2004), pp. 59 e 60. 
65 OSSWALD, Walter (2004), p 60. 
66 ARCHER, L. (1999), “Ainda os Direitos do Homem. O Consentimento Informado”, in. 
Brotéria, 158, p. 156. 
67 Cf. BEAUCHAMP, Tom L. e CHILDRESS, James F.(2002), p. 137. 
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de compreender essa informação, de decidir voluntariamente e, por fim, de consentir 

a intervenção proposta ou a inclusão num projecto de investigação. 

Estes elementos podem ainda dividir-se em três componentes fundamentais 

de acordo com os mesmos Autores68. Um primeiro conjunto designado por 

“elementos iniciais”, e que se divide em competência (para compreender e agir) e 

voluntariedade (em decidir). Um segundo conjunto designado por “elementos de 

informação”, dividido em comunicação da informação, recomendação de um plano e 

compreensão. O terceiro conjunto designado por “elementos de consentimento”, 

dividido em decisão (em favor de um plano) e autorização do plano escolhido. 

Passamos a abordar de uma forma genérica, o significado de cada um destes 

elementos fundamentais do consentimento informado. 

3.3.1. Competência 

Segundo DANIEL SERRÃO69 o assentimento informado, como prefere chamar-

lhe, compreende a “competência”, que corresponde à capacidade de discernimento 

do doente para julgar e tomar decisões, tanto no plano físico, como no plano mental. 

Podemos entender o significado de competência como “capacidade para 

efectuar uma tarefa”. No entanto, o critério de competência, a níveis mais 

específicos, varia de contexto, para contexto, uma vez que esse mesmo critério está 

relacionado com as tarefas, também elas, consideradas específicas. 

A competência pode ser entendida, neste caso específico do consentimento 

informado, como a capacidade que o doente tem para tomar uma decisão. No 

contexto dos cuidados de saúde, o julgamento sobre a competência de uma pessoa 

pode colocá-la em uma de duas situações, no grupo das pessoas cuja decisão será 

respeitada, ou no grupo das pessoas que necessitam de um representante que 

substitua legalmente a sua vontade. Para que possa aceitar ou recusar um 

tratamento, um doente tem que ser considerado como tendo capacidade legal e, 

consequentemente, como tendo competência para tomar a decisão. 

A capacidade de decisão relaciona-se sobretudo com a capacidade que a 

pessoa tem de exercer a sua autodeterminação, ou seja, aquilo que segundo o seu 

ponto de vista, e depois de devidamente esclarecida constitui a sua posição no 

processo de tomada de decisão. No entanto, existem situações em que a pessoa 
                                            
68 BEAUCHAMP, Tom L. e CHILDRESS, James F.(2002), p. 138. 
69Cf. SERRÃO, Daniel (1996), p. 79. 
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não possui condições para ter competência sobre a decisão a tomar, como é o caso 

da dor, sofrimento ou do efeito de medicação. A primeira preocupação nestas 

situações é restituir à pessoa a capacidade necessária à tomada de decisão. 

Para além de poder ser reversível, a competência individual pode variar no 

tempo. Ao longo da nossa vida adulta, todos somos transitoriamente incompetentes: 

durante o sono, sob o efeito de uma anestesia, de uma dor forte, entre outros. 

Ao contrário da autonomia, não podemos considerar o conceito de 

competência como definitivo e constante, mas sim como a capacidade de executar 

ou não determinada tarefa. Assim, a competência envolve diversos graus, 

revelando-se essencial determinar a capacidade, no plano cognitivo, do indivíduo 

para tomar uma decisão. 

Sendo a competência a capacidade de entender a informação e formular uma 

escolha livre baseada nela, em cuidados de saúde, o julgamento sobre a 

competência de um indivíduo, permite distinguir aqueles cujas decisões deverão ser 

respeitadas, daqueles que necessitam de um legítimo representante que substitua a 

sua vontade.  

A competência pode estar afectada quando uma forte emoção se apodera do 

indivíduo, quando se encontra enfraquecido ou intoxicado. Logo, quando a 

incompetência tem por base uma causa reversível, o principal objectivo consiste em 

restituir ao indivíduo a capacidade necessária à tomada de decisão. 

Nas situações onde é evidente a vulnerabilidade, a pessoa pode não estar 

totalmente competente para decidir e cabe então ao profissional de saúde avaliar em 

que medida essa situação pode influenciar ou não a decisão livre da pessoa. Assim, 

o nível de competência está relacionado com a capacidade para compreender, para 

fazer o processamento da informação e para raciocinar sobre as consequências de 

determinada acção. 

De acordo com ANTUNES70, o conceito de competência é fundamental, uma 

vez que este reflecte se a pessoa é ou não capaz de tomar uma decisão, e proteger-

se nos cuidados de saúde contra decisões que possam ser tomadas, que não vão 

ao encontro dos seus interesses, não respeitando neste caso o princípio da 

beneficência. 

                                            
70 Cf. ANTUNES, Alexandra (1998), “Consentimento Informado”, in Ética em Cuidados de 
Saúde (coord.: Daniel Serrão e Rui Nunes), Porto Editora, p. 19. 
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O doente deve fazer a sua escolha de acordo com a sua vontade individual, 

com aquilo que considere ser a melhor opção, estando portanto isento de qualquer 

tipo de forças externas coercivas ou manipuladoras. Deve também estar livre de 

qualquer factor intrínseco que adultere a sua posição. 

3.3.2. Comunicação 

O acto de comunicar para que seja eficaz, deve ter em conta a situação 

particular do destinatário, isto é, deve atender à sua capacidade de percepção, de 

acordo com o seu estado emocional, intelectual e maturidade. 

De acordo com DANIEL SERRÃO71 na presença de uma pessoa competente, o 

médico deve comunicar ao doente de forma clara e eficaz, o procedimento proposto, 

assim como os benefícios, riscos e efeitos secundários, alternativas terapêuticas 

possíveis, suas vantagens, inconvenientes e consequências. Por fim, o médico 

apresenta as suas recomendações como profissional especializado que é, e explica 

que esta informação transmitida se destina a obter o assentimento pessoal e 

autónomo para a referida intervenção. 

No âmbito do consentimento informado, a informação a ser fornecida deve ser 

determinada pelas necessidades específicas de cada indivíduo, isto é, deve ser 

adaptada aos valores e expectativas psicológicas e sociais de cada pessoa, tendo 

por base não a escolha de uma suposta “óptima alternativa científica/tecnológica”, 

mas sim a melhor alternativa para aquela pessoa. Este critério pretende não só 

defender a autonomia individual do doente, mas também induzir a que os 

profissionais de saúde procurem conhecer melhor os anseios de cada pessoa e, 

consequentemente, a que se estabeleça um bom relacionamento entre ambos. 

A informação a dar ao doente deve ser dada no seio de um clima acolhedor, 

que lhe inspire segurança e tranquilidade. É importante estabelecer uma verdadeira 

relação de confiança entre o doente e o profissional de saúde, baseada no respeito 

mútuo. Neste contexto, cabe ao profissional de enfermagem, estabelecer uma 

comunicação clara, utilizando uma linguagem adequada a cada pessoa, para 

conhecer e compreender o que o doente pensa sobre a informação clínica que lhe 

foi transmitida; disponibilizar-se para esclarecer dúvidas, ou completar a informação 

adquirida. Quando o doente mantem dúvidas sobre o acto clínico que lhe é proposto, 

                                            
71 Cf. SERRÃO, Daniel (1996), pp. 79 e 80. 
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tem o dever de o esclarecer e de lhe lembrar que tem o direito de obter segunda 

opinião sobre a sua situação e se a informação não for correctamente interpretada 

pelo doente, o enfermeiro deverá usar as suas aptidões de ensino e 

aconselhamento para esclarecer e facilitar o processo de tomada de decisão. 

3.3.3. Compreensão 

Mais importante do que afirmar, é ter a certeza que o doente entendeu a 

informação transmitida. Neste sentido ELIZARI refere: “Na verdade, o profissional não 

pode contentar-se com fornecer informações; deve preocupar-se também que elas 

sejam compreensíveis e que, efectivamente, sejam compreendidas”72. 

A compreensão exige tempo. Por isso devemos dispor do mesmo para 

informar, explicar e permitir uma real interacção com a pessoa a quem solicitamos o 

consentimento informado. A capacidade de compreensão é especifica para cada 

pessoa, de tal modo que esta situação coloca aos profissionais de saúde exigências 

especiais, que não eram consideradas nos tempos em que o princípio que mais se 

tinha em conta era o da beneficência e o da não maleficência, sendo este o único 

condicionante da tomada de decisão. 

Se surgirem complicações após a realização do procedimento, o doente pode 

negar que entendeu o que assinou. Por isso a informação transmitida deve ser numa 

linguagem que ele entenda, simplificada, evitando os termos técnicos que ele possa 

não compreender e suficientemente detalhada para que ele possa tomar uma 

decisão consciente. O médico deve estar atento e assegurar-se que o doente 

percebeu correctamente toda a informação recebida, pois por vezes a dificuldade em 

compreender a informação prende-se com a linguagem (por exemplo, pessoas com 

deficiência auditiva utilizam a linguagem gestual que não é facilmente entendida por 

todos), com o ambiente cultural, religioso ou étnico. Deve ainda ter presente que 

existem casos em que o doente não quer ser informado. Antes de obter o 

consentimento, o profissional de saúde deve averiguar se a informação foi bem 

entendida pelo doente. 

É importante incentivar o doente a questionar os profissionais acerca dos 

procedimentos e intervenções que irão ser realizadas. Ele deverá sentir-se à 

vontade para colocar perguntas, esclarecer dúvidas e principalmente que não se 

                                            
72 ELIZARI, F., J.(1996), p. 246. 
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deverá sentir oprimido pela altivez do profissional de saúde, o que faz muitas vezes 

com que o doente opte por alternativas que não coincidem efectivamente com a sua 

posição, mas advêm da sujeição da sua vontade. 

Segundo SERRÃO73, a compreensão pressupõe competência ou a capacidade 

de pensar, deliberar e decidir. Devem ser promovidos os comportamentos dos 

doentes, informando-os de forma adequada, assegurando assim a correcta 

compreensão da informação ministrada e a livre decisão, exercitando portanto do 

seu direito à autonomia. 

GERMAN74 estabelece algumas linhas condutoras quanto à quantidade de 

informação necessária para que o paciente possa decidir de acordo com os seus 

valores e com o seu “background” cultural. Assim, enumera os seguintes pontos de 

referência: 

- uma explicação quanto às condições clínicas envolventes; 

- a necessidade do procedimento ou tratamento proposto; 

- o reconhecimento dos riscos e benefícios envolvidos; 

- os procedimentos alternativos adequados à situação, seus 

benefícios e efeitos secundários; 

- as consequências para o paciente em não aceitar a proposta 

terapêutica; 

- o direito do paciente em não consentir ou, uma vez dado o 

consentimento, em retirar-se do procedimento em qualquer altura. 

3.3.4. Voluntariedade  

Elemento fulcral no que respeita ao consentimento informado é a 

voluntariedade ou, por outras palavras, a liberdade de consentimento, incompatível 

com qualquer forma de coacção ou manipulação. A pessoa deve estar livre de 

qualquer influência exterior e agir de acordo com a sua vontade. Segundo ELIZARI “o 

único consentimento conforme com a dignidade da pessoa humana é o que se dá 

em liberdade”75. 

                                            
73 Cf. SERRÃO, Daniel (1996), p. 80. 
74 GERMAN, L.(1998). 
75 ELIZARI, F., J.(1996), p. 246. 
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BEAUCHAMP E CHILDRESS76, referem que as pessoas doentes, por estarem 

fragilizadas, são mais facilmente manipuladas no processo de obtenção de um 

consentimento informado. Acrescenta ainda que a validade do consentimento 

depende de não ter havido coerção neste processo. Mesmo assim, é importante 

considerar formas subtis de pressão ou manipulação para que a pessoa aceite. 

Há determinadas variações que dão ênfase à explicação com a finalidade de 

obter o consentimento do doente e que podemos entender como formas de coerção. 

A voluntariedade pode ser afectada pela restrição parcial ou total da 

autonomia da pessoa, ou pela sua condição de membro de um grupo vulnerável. 

Assim pessoas vulneráveis, aquelas cuja autonomia está reduzida temporária ou 

definitivamente: crianças, adolescentes, doentes e reclusos têm redução temporária 

da autonomia porque estão impedidos de manifestar a sua vontade. Cessado o 

impedimento eles podem fazê-lo de forma inequívoca, enquanto as pessoas para as 

quais não haja possibilidade de reversão do seu estado são consideradas como 

tendo redução definitiva da autonomia. 

Pessoas vulneráveis, são pessoas que por condições sociais, culturais, 

étnicas, políticas, económicas, educacionais ou de saúde têm “diferenças”, 

estabelecidas entre elas e a sociedade envolvente, que as transforma em desiguais. 

A desigualdade, entre outras coisas, torna-as incapazes, ou pelo menos, dificulta 

enormemente, a sua capacidade de expressar livremente a sua vontade. 

O aumento da vulnerabilidade leva à redução ou perda total da liberdade 

individual, pois os mesmos factores que conduzem à vulnerabilidade contribuem 

para impedir uma escolha livre. ELIZARI acrescenta que “a lucidez perante os 

condicionamentos existentes é um bom caminho para um maior grau de liberdade. 

Esta depende também do enquadramento ambiental em que o consentimento se dá 

(…)”77. É importante que os sujeitos sejam cuidadosamente informados quanto ao 

que se está ou se irá passar e que sejam deixados livres para decidir. 

3.3.5. Consentimento 

A necessidade de obter consentimento informado assenta na protecção dos 

direitos à integridade física e moral da pessoa humana, e fundamenta-se no 

reconhecimento da autonomia de todo e qualquer Ser Humano, baseada no poder 
                                            
76 BEAUCHAMP, Tom L. e CHILDRESS, James F.(2002), pp. 155 e 156. 
77 ELIZARI, F., J.(1996), p. 246. 
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de decisão livre sobre o que se lhe refere. Consequentemente, quer o acto médico 

se execute em serviços públicos, quer em clínicas privadas, há sempre uma 

necessidade de consentimento informado. O consentimento reveste a forma oral ou 

escrita de acordo com a importância e risco da decisão. No decorrer da prática 

clínica diária, a obtenção de consentimento explícito não é obrigatória em toda e 

qualquer circunstância. No decurso da relação terapêutica, intervenções comuns 

sem riscos para o doente, como a auscultação cardíaca no âmbito de uma consulta 

de cardiologia, estão tacitamente autorizadas. 

Para MELO78 obter e dar consentimento é um fenómeno complexo, devendo 

mesmo ser tratado como um processo científico, e efectivamente por isso, este deve 

ser obtido de uma forma simples e adaptada à necessidade de informação de cada 

cidadão. Segundo este Autor, o consentimento não se obtem, vai-se obtendo à 

medida que se vai conhecendo a pessoa, a progressão da doença e do tratamento. 

É importante o consentimento informado para estabelecer uma boa relação entre o 

profissional de saúde e a pessoa em situação de doença e não considerar o obter do 

consentimento informado como um fim em si próprio. 

O consentimento informado pressupõe um espaço de liberdade e de 

aceitação do outro, em que este poderá contestar e recusar a ajuda dos 

profissionais, sem que isso quebre a relação profissional de saúde-pessoa doente. É 

nessa liberdade de escolha que reside o respeito e a aceitação do outro como 

pessoa única e exclusiva. 

O consentimento informado pode ser expresso oralmente, por escrito, a rogo 

ou testemunhado, atendendo à gravidade e delicadeza das situações. Porém, e 

como sublinha SERRÃO “não pode considerar-se consentimento informado e válido, a 

simples assinatura do doente num formulário impresso de autorização, que é muitas 

vezes apresentado por um funcionário administrativo”79, prática esta que ainda hoje 

não foi completamente abandonada pelos nossos serviços de saúde, sendo em 

alguns casos, vastamente implantada. 

Para se considerar que a decisão tomada pelo doente é válida, este tem que 

possuir capacidade para compreender a informação, julgá-la com base no seu 

                                            
78 Cf. MELO, João Q. (1992), “Interferência do Consentimento Informado no Aspecto 
Técnico-Científico do Exercício da Medicina”, in O Consentimento Informado: Actas do I 
Seminário promovido pelo Conselho nacional de Ética para as Ciências da Vida, Colecção 
Bioética, Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, pp. 99-102. 
79 SERRÃO, Daniel (1996), p. 80. 
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sistema de valores, elaborar mentalmente uma resposta e comunicar livre e 

espontaneamente a sua decisão. O consentimento informado é o culminar de um 

processo e não a simples assinatura do doente num impresso. 

No plano ético, será relevante salientar que não existe nenhuma distinção 

entre a obtenção do consentimento oral ou escrito ratificado pela assinatura de um 

impresso, quer pela pessoa doente, quer pelo legítimo representante. As situações 

de consentimento testemunhado, escrito ou oral, por si só, carecem de suporte 

éticamente válido. Contudo, ao nível jurídico, um documento de consentimento 

informado funciona como documentação de prova, sendo por sua vez, uma 

imposição formal exigida com frequência no âmbito hospitalar. 

A justificação ética do consentimento informado, livre e esclarecido tem por 

base o respeito pela dignidade da pessoa. Assim, todo este processo tem por função 

não só promover o respeito pela pessoa doente e a sua dignidade, mas também 

proteger a sua autonomia. 

Situações há, em que a transmissão de verdade sobre a situação clínica pode 

ser prejudicial para o doente. Sempre que tal aconteça, o profissional, de acordo 

com o princípio de beneficência, pode omitir informações. Nestas situações o 

profissional de saúde recorre ao “privilégio terapêutico”. No entanto, essa ocultação 

deve ocorrer após ter sido ponderado o peso relativo das variáveis para a 

implementação do privilégio terapêutico que são o desconforto psicológico do 

doente, associado ao desvendar de pormenores relativos ao seu estado de saúde, e 

a omissão de toda ou parte da informação nos casos de doenças graves com 

prognósticos reservados. Se o doente optar por não ser informado, de acordo com o 

princípio da beneficência essa vontade deve ser respeitada. O doente apenas está a 

expressar o seu direito à autodeterminação. Tratando-se de doentes terminais, o 

direito à autodeterminação é cada vez mais reconhecido. O testamento vital foi 

sugerido nos anos setenta, como consequência da utilização de meios 

desproporcionados de tratamento neste tipo de doentes. 

Numa primeira fase, o testamento vital previa apenas a recusa informada de 

intervenções médicas que apenas prolongariam de uma forma artificial a vida. Mais 

tarde, concedeu ao doente o poder de seleccionar os tratamentos pretendidos. 

Porém, apesar da existência destes documentos, os mesmos não devem nunca 

substituir-se à relação afectiva profissional de saúde-doente. Esta deve ser a base 

para a construção de um clima de confiança e segurança, que permitirá ao doente 
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reduzir substancialmente as experiências traumatizantes que, naturalmente ocorrem 

devido ao seu estado físico. 

A Convenção para a protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser 

Humano relativamente às aplicações da Biologia e da Medicina, no capítulo II, artigo 

5º, faz a seguinte alusão ao consentimento e que acaba por traduzir tudo o que para 

trás foi dito: “Uma intervenção no domínio da saúde não pode ser efectuada senão 

depois da pessoa em causa ter dado o seu consentimento, de forma livre e 

esclarecida, para o efeito. A esta pessoa deve ser dada previamente uma 

informação adequada quanto ao objectivo e à natureza da intervenção, assim como 

quanto às suas consequências e aos seus riscos. A pessoa em causa pode, a 

qualquer momento, revogar livremente o seu consentimento.” 

3.4. Enquadramento Ético/Jurídico 

A protecção dos elementos do consentimento informado está sob a tutela do 

direito geral da pessoa, designadamente da sua autonomia, liberdade, integridade, 

dignidade e do respeito pelas opções de cada Ser Humano. 

3.4.1. Enquadramento Ético 

A ética em Enfermagem reflecte essencialmente o que devemos ser como 

enfermeiros, na relação com os doentes. Todas as acções de enfermagem são uma 

questão ética e moral que merece reflexão. É que a pessoa que cuidamos é, em 

princípio, autónoma e responsável.  

Parece-nos importante definirmos dois termos muito comuns no nosso meio 

profissional e que estão na base dos nossos actos: a ética e a moral. Segundo 

RENAUD E RENAUD80, o termo moral, foca essencialmente a dimensão repetitiva dos 

actos habituais e a ética procura a fundamentação do agir, podendo definir-se como 

“(...) a reflexão filosófica do agir humano (...)”81. Reporta-se ao agir individual, no 

contexto da vida privada, enquanto a moral diz respeito ao agir na sua esfera 

pública, institucional. Os enfermeiros devem fazer o que está correcto quando 

                                            
80 Cf. RENAUD, Isabel e RENAUD, Michel (1996), “Fundamentos Éticos”, in Bioética (coord.: 
Luís Archer; Jorge Biscaia; Walter Oswald), Lisboa: Editorial Verbo, p. 34. 
81 RENAUD, Isabel e RENAUD, Michel (1996), p. 34. 
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confrontados com complexidades. Assim e segundo ATKINSON E MURRAY “(...). fazer 

o que está correcto significa ética (...)”82. 

As duas faces “ética e moral” das acções humanas não são igualmente 

recíprocas. Ser moral não significa ser ético, pois podemos actuar de uma forma 

socialmente correcta, isto é, sem o estar a fazer eticamente. No entanto, o ser ético 

reflecte-se no ser moral. A moral, como forma de regulação da conduta humana, 

determina a aparição de uma série de normas que pretendem assegurar a 

concordância do comportamento de cada membro da sociedade com os interesses 

desta. 

Como nos referem LOPES E NUNES83 a enfermagem, na sua dimensão ética, 

envolve tanto respeito por si como pessoa como pelos doentes enquanto pessoas. 

SERRÃO84 refere acerca do consentimento informado, que é direito do indivíduo e em 

certas circunstâncias é mesmo seu dever, obter do profissional de saúde que o trata, 

todas as informações necessárias sobre a sua situação de pessoa doente, de modo 

a que possa participar, conscientemente e segundo os valores próprios do seu 

universo cultural, na decisão clínica que diz respeito a cada um, ao presente de cada 

um, ao projecto de futuro de cada um, ao conceito de qualidade de vida de cada um. 

GRAHAM85 refere-se à autonomia como o dever dos indivíduos se auto - governarem 

segundo a sua razão, isto é, a necessidade de a razão ter domínio nas questões de 

ética. Considerando uma pessoa autónoma, aquela que é capaz de determinar o 

seu próprio curso de acção, VIEIRA86 adverte que reconhecer a autonomia de uma 

pessoa é aceitá-la como ser racional, capaz de fazer escolhas; reconhecer que pode 

legislar para si mesma; reconhecer que tem o direito de fazer escolhas por si, em 

função das suas condições pessoais, desde que não interfiram nem lesem a 

liberdade dos outros. 

SERRÃO87 aponta que se os utentes capazes de decidir e após informação 

devida, se recusarem ao tratamento que lhes pode salvar a vida, estão obrigados a 

assinar documento comprovativo com presença de testemunhas. Consideramos 

                                            
82 ATKINSON, Leslie e MURRAY, Mary Ellen (1989), Fundamentos de Enfermagem, Rio de 
Janeiro: Guanabara, p. 618. 
83 Cf. LOPES, Armandina e NUNES, Lucília (1995), p. 298. 
84 Cf. SERRÃO, Daniel (1996), pp. 78-81. 
85 GRAHAM, Agnes (1994), p. 10. 
86 VIEIRA, M. S. Margarida (1995), p. 115. 
87 Cf. SERRÃO, Daniel (1996), “Riscos em Recusar Tratamento”, in Bioética (coord.: Luís 
Archer, Jorge Biscaia e Walter Osswald), Lisboa: Editorial Verbo, p. 81. 
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importante definir paternalismo, distinguindo-o e separando-o de autonomia. Para 

JONES88, a definição mais habitualmente citada de paternalismo é a de que o 

médico/enfermeiro “é que sabe”. MELIA89 descreve-o como quando os profissionais 

de saúde fazem escolhas sobre o tratamento de doentes, que pensam ser no melhor 

interesse deles, porque também em situação de urgência em que o doente não tem 

hipótese de ser informado e decidir em tempo oportuno, o princípio da beneficência 

tem superado o da autonomia. 

Não existindo conhecimento sobre a posição assumida pelo doente sobre 

uma situação clínica de urgência/emergência será éticamente aceitável que o 

principio da beneficência prevaleça. Em contrapartida se essa mesma situação 

clínica for acompanhada de um processo de decisão em que o consentimento 

informado limita o processo de beneficência não será eticamente correcto continuar 

a fazer prevalecer o princípio da beneficência em detrimento do da autonomia. 

Por outro lado, a adopção do papel de doente é um dos factores que mais 

concorre na diminuição da autonomia e na resposta paternalista daí resultante. A 

autonomia é a concretização de um princípio, enquanto o paternalismo é uma forma 

de comportamento. 

O consentimento informado surge com o objectivo de ajudar os profissionais 

de saúde a respeitar mais e melhor o Ser Humano. Devemos respeitar, defender e 

promover a dignidade, liberdade e a realização total da pessoa humana. Esta 

necessidade de obtenção do consentimento informado conduz a uma 

individualização da pessoa humana e consequentemente contribui para a 

humanização dos cuidados. Tendo-se respeito pelo doente, aceita-se a sua 

autonomia, individualidade e dignidade. 

3.4.2. Enquadramento Jurídico 

3.4.2.1. Consentimento Informado, Perspectiva Legal na 
Europa 

Neste ponto é feita uma abordagem sucinta dos principais aspectos presentes 

ou ausentes nas estipulações legais de diversos países de modo a podermos ficar 

                                            
88 Cf. JONES, Hilary (1997), “Autonomia e Paternalismo: Sócios ou Rivais?”, Revista 
Nursing, Lisboa; n.º 107, p. 16. 
89 Cf. MELIA, K. M. (1989), Everyday Nursing Ethics, Basingstoke: MacMillan Education. 
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esclarecidos sobre as diferenças culturais, politicas e sociais subjacentes às 

diversas legislações. 

Em Espanha vem-se afirmando que o consentimento informado é não apenas 

um direito fundamental do paciente, mas também uma exigência legal e ética para o 

médico. Nesta perspectiva o art.8, n.º 1, do Código de Ética e Deontologia Médica 

da Organização Colegial Espanhola (1999) estabelece que: “no exercício da sua 

profissão, o médico respeitará as convicções dos seus pacientes e abster-se-á de 

impor-lhes as suas próprias”. 

O Tribunal Supremo, por decisão da “Sala Primera”, de 12 de Janeiro de 

2001, elevou o consentimento informado à categoria de Direitos do Homem, 

concluindo: “O consentimento informado constitui um direito humano fundamental, 

precisamente uma das últimas aquisições realizada na teoria dos direitos humanos, 

consequência necesária ou explicacão dos clássicos direitos à vida, à integridade 

física e à libertade de consciência. Direito à liberdade pessoal, a decidir por si 

mesmo no respeito à própria pessoa e à propria vida e consequência da auto 

disposicão sobre o próprio corpo”90. 

Também o Tribunal Constitucional Espanhol já afirmou, repetidas vezes, “o 

princípio da autonomia do indivíduo para escolher entre diversas opções de vida que 

se lhe apresentem, de acordo com os seus próprios interesses e preferências”91. 

Este direito encontra fundamento jurídico na Constituição Espanhola (arts. 1, 

n.º 1, e 10, n.º 1)92. 

                                            
90 O Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Primera, de 11 de Maio de 2001) voltou a 
reafirmar este pensamento tendo ainda invocado a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Com efeito, prescreve o art. 3.º (“Direito à integridade do Ser Humano”), n.º 
2: “No domínio da medicina e da biologia, devem ser respeitados, designadamente: - o 
consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei”. A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia foi aprovada no Conselho Europeu de Nice, em 7 de 
Dezembro de 2000. Esta Carta foi integrada na Parte II da Constituição Europeia exercendo 
portanto força jurídica vinculativa. 
91 Vide Decisão n.º 139/1989, de 18 de Junho; a Decisão n.º 53/1985, de 11 de Abril do 
mesmo Tribunal, que reconhece que a “Constituição elevou também a valor jurídico 
fundamental a dignidade da pessoa humana, que, sem prejuízo dos direitos que lhe são 
inerentes, se encontra intimamente ligada ao livre desenvolvimento da personalidade (art. 
10º). A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que manifesta 
singularmente pela autodeterminação consciente e responsável da própria vida (…)”. Cf. 
LORENZO Y MONTERO, Ricardo de, (2001), “El Consentimiento Informado y la Información 
Clínica en el Derecho Español. Incidência del Convénio de Bioética” in Tratado de Derecho 
Sanitário (coord.: Luís Marinéz Calcerrada e Ricardo de Lorenzo), Tomo I, Colex, pp. 195-
198. 
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É doutrina corrente, em Espanha, que o consentimento informado é um 

pressuposto e elemento integrante da lex artis que se incorporou no direito positivo 

nos últimos anos93. Constitui, por conseguinte, uma exigência da lex artis para levar 

a efeito a actividade médico-cirúrgica curativa. Estamos perante um “preâmbulo” do 

acto clínico cujo incumprimento pode gerar responsabilidade e que deve ser 

apreciado oficiosamente pelos tribunais. Neste sentido, o Tribunal Supremo 

considerou que no dever de informação ao paciente se inclui na obrigação a que o 

médico está vinculado94. 

Em todas as situações em que o paciente é incapaz de dar o seu 

consentimento esclarecido ou em que nenhum representante legal foi designado 

pelo paciente para este efeito, em Espanha a doutrina e os instrumentos normativos 

apontam claramente para o apelo à família95. O consentimento deve, assim, ser 

prestado pelos familiares ou pessoas próximas, ou em último termo pelo hospital96. 

Por outro lado, as recentes leis, quer a lei geral do país97, quer as autonómicas 

                                                                                                                                        
92 Este direito encontra também fundamento jurídico na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, na Convenção Europeia para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (1951) e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Politicos 
(1966). 
93 GALÁN CORTÉS, Júlio César (2001), Responsabilidad Médica y Consentimiento 
Informado, Madrid: Civitas, p. 22. 
94 O Tribunal Supremo repetiu esta doutrina nas decisões de 25 de Abril de 1994, de 2 de 
Outubro de 1997, e de 24 de Maio de 1999. Cf. GALÁN CORTÉS, Júlio César (2001), p. 22 
e LORENZO Y MONTERO, Ricardo de, (2001), p. 209, destaca que a obrigação de 
proporcionar informação é componente da lex artis médica, com independência do âmbito, 
público ou privado da assistência, e que portanto é imputável directamente ao médico. 
95 Art. 5, n.º 3, da Ley n.º 41/2002, de 14 de Novembro: “Quando o paciente, segundo o 
critério do médico que o assiste, carece de capacidade para entender a informação da 
causa do seu estado físico ou psíquico, a informação será fornecida para conhecimento das 
pessoas a ele vinculadas, por relações familiares ou de facto”. Por sua vez o art. 9, n.º 3, al. 
a) determina que: “Quando o paciente não é capaz de tomar decisões, o critério do médico 
responsável pela assistência, o seu estado físico ou psíquico não lhe permite tomar a seu 
cargo a sua situação. Se o paciente carece de representante legal, o consentimento será 
prestado pelas pessoas vinculadas a ele por relações familiares ou de facto”. 
96 O Código de Ética e Deontologia Médica da Organização Médica Colegial (1.ª versão 
1990, 2.ª versão 1999) prevê no art. 8 n.º 5: “Se o doente não estiver em condições de dar o 
seu consentimento por ser menor de idade, por estar incapacitado ou pela urgência da 
situação, e no caso de ser impossível obter o consentimento da família ou representante 
legal, o médico deverá prestar os cuidados que lhe dite a sua consciência profissional”. O 
Código Deontológico do Conselho de Colégios de Médicos da Catalunha de1997 dispõe no 
art. 24 que: “O médico informará as pessoas próximas do paciente quando este assim o 
autorize ou quando o médico intua que não existe a possibilidade de uma compreensão 
lúcida por parte do paciente”. 
97 Cf. o artigo 11 da Lei n.º 41/2002, de 14 de Novembro. 
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(Catalunha, Galiza e Estremadura) dão acolhimento à realização de directivas 

antecipadas98. 

No caso dos menores, “a opinião do menor será tomada em consideração 

como factor que será tanto mais determinante em função da sua idade e do seu grau 

de maturidade”99. Tradicionalmente, no Direito Espanhol não se seguia um critério 

cronológico puro. Alguns autores entendem que o menor que haja alcançado os 16 

anos de idade pode decidir e consentir, por si, intervenções e tratamentos que não 

revistam perigo manifesto e grave. GALÁN CORTÉS100 entende que a idade superior a 

16 anos apenas confere uma “presunção de maturidade”, porque o que realmente 

importa não é a idade real do sujeito, mas sim a faculdade de compreender as 

vantagens e desvantagens do tratamento, assim como o alcance e consequências 

da sua decisão. 

Quando se trate de menores que reúnam condições de maturidade suficiente 

e em que, portanto, a sua capacidade de avaliação e entendimento lhes permita 

conhecer o alcance do acto médico para o seu próprio bem, devem ser eles próprios 

a autorizar a intervenção médica101. Sobre este aspecto afirmam DÍEZ-PICAZO E 

ANTONIO GULLON que “o consentimento dos menores deverá ser prestado por eles 

próprios se as suas condições de maturidade o permitem, de acordo com a 

legislação civil”102. 

                                            
98 Na Catalunha a Lei n.º 21/2000 tem um regime bastante denso para regular o 
consentimento dos maiores incapazes. Este tem direito a ser informado em função do seu 
grau de compreensão, sem prejuízo de se informar também o seu representante legal. No 
caso de o paciente estar incapaz, por razões físicas ou psíquicas, deve o médico informar 
também os familiares ou as pessoas próximas. Correspondentemente, também o 
consentimento deve ser dado pelos familiares ou pelas pessoas próximas. 
99 Artigo 10 n.º 6 do Código de Ética e Deontologia da Organização Colegial Espanhola 
(1999). 
100 Cf. GALÁN CORTÉS, Júlio César (2001), p. 92. 
101 Cf. o artigo 162, n.º 1, do Código Civil Espanhol: “Com excepção: 1.º - Os actos relativos 
a direitos de personalidade ou outros que o filho, de acordo com as Leis e com as suas 
condições de maturidade, pode realizar por si mesmo”. 
102 DÍEZ-PICAZO e GULLÓN, António (2001), Sistema de Derecho Civil, I, Madrid: Editorial 
Tecnos, 10.ª ed., p. 228. Na opinião de ROMEO MALANDA não parece razoável exigir que 
para o exercício dos direitos de personalidade, para além da maturidade pessoal, se exija 
também que as leis prevejam a possibilidade de o menor poder actuar por si mesmo, visto 
que o fundamento da exclusão deve estar unicamente no carácter pessoal destes direitos e 
não na previsão legal. Cf. ROMEO MALANDA, “ El Valor Jurídico del Consentimiento 
Prestado por los Menores de Edad en el Âmbito Sanitário”, in La Ley, Parte I, Ano XXI, n.º 
5.185, 16 de Novembro de 2000. 
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Se os menores não têm condições de maturidade suficiente, serão os seus 

pais ou tutores quem deve receber a informação necessária para outorgar o 

consentimento para a intervenção, e este será sempre em benefício do menor103. 

Em Espanha, caminha-se, pois, no sentido da promoção da autonomia do 

menor104. 

Em caso de conflito entre a vontade do “menor maduro” e a dos seus pais, 

tutores ou representantes legais, a doutrina entende que deve prevalecer a vontade 

do menor, porquanto estamos perante actos que afectam bens como a liberdade, a 

saúde e a vida do paciente. Em casos de discrepância entre o menor e os seus pais, 

tutores ou representantes legais, mas em que persistam dúvidas sobre a maturidade 

do menor, parece razoável que decida o juiz, com apoio essencial no critério do 

médico. Se estivermos perante casos de urgência iminente e vital, o próprio médico, 

amparado pelo estado de necessidade, deverá decidir a medida terapêutica em 

benefício do menor. 

Em França, é de salientar que um dos primeiros arestos a fazer referência 

aos direitos do paciente é relativo ao consentimento105. Mas o verdadeiro leading 

case na jurisprudência Francesa é julgado pela Cour de Cassation em 1961106. 

Afirmou o Tribunal que o médico deve fornecer ao paciente “uma informação 

simples, leal, inteligivel é essencial para lhe permitir tomar a decisão que ele queria 

                                            
103 O benefício para o menor tem vindo a ser definido na Jurisprudência Espanhola: pela 
Sala 1.ª do Tribunal Supremo, de 23 de Abril de 1992; e pela Secção 4.ª da Audiência 
Provincial da Corunha, de 20 de Março de 1998. 
104 Cf. Lei Orgânica 1/1996, de 15 de Janeiro, sobre a Protecção Jurídica do Menor. De 
acordo com esta lei, a criança goza o direito a receber informação em geral (art. 5), pelo 
que, por maioria de razão, deve valer quando está em causa a sua pessoa, sempre que as 
condições da maturidade lho permitam. Segundo GALÁN CORTÉS, Júlio César (2001), p. 
79, o menor tem o direito a ser ouvido sobre certos assuntos, a que não devem ser alheios 
os cuidados de saúde. Actualmente, a Lei n.º 41/2002, de 14 de Novembro, aposta no 
escalonamento do desenvolvimento das crianças em três patamares (art. 9, n.º 3, al. c). A 
legislação autonómica acolhe este mesmo principio, merecendo destaque a Lei n.º 21/2000, 
de 29 de Dezembro, da “Generalitad” da Catalunha. 
105 Cour Cassation, 28-1-1942 (arrêt Teyssier): “(…) espero que, como todos os cirurgiões, o 
médico-cirurgião obtenha o consentimento do doente antes de fazer uma operação para que 
ele conheça e compreenda com total liberdade e responsabilidade, a sua utilidade, a sua 
natureza e os seus riscos; violando esta obrigação, imposta pelo respeito ao ser humano, 
ele comete um grave atentado aos direitos do doente, uma falta aos seus deveres como 
médico bem como uma falta pessoal que ultrapassa o exercício das suas funções (…)”. 
106 Cass. Civ. 21 Fév. 1961. Cf. PALEY-VINCENT, Catherine (2002), Responsabilité du 
Médecin, Paris: Masson, p. 60. 
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impor a si mesmo”107. Hoje está perfeitamente consolidado no direito Francês o 

direito ao consentimento108. 

Em todas as situações em que o paciente é incapaz de dar o seu 

consentimento esclarecido em França, o profissional de saúde deve recorrer ao 

representante nomeado pelo doente ou, subsidiariamente, aos familiares ou 

próximos109. 

A Lei de 4 de Março estabelece um regime segundo o qual os direitos dos 

menores são exercidos pelos titulares do poder paternal, que recebem a informação, 

nos termos gerais. A novidade consiste no facto de os menores terem direito a 

receber eles próprios a informação e a participar no processo de decisão que lhes 

diz respeito, de um modo adaptado ao seu grau de maturidade110. Por seu turno, o 

                                            
107 NICOLAS, Guy (1996), La Responsabilité Médicale, Paris: Flammarion, p. 34. 
108 O consentimento, livre, esclarecido e expresso aparece com a lei de 20 de Dezembro de 
1978, relativa às experiências biomédicas. A Lei da Bioética de 2004 confirma o carácter 
central do consentimento. Efectivamente o art. 16, n.º 3 do Code Civil (introduzido pela Lei 
n.º 94-653, de 29 de Julho de 1994 e revisto pela Lei n.º 2004-800 de Agosto de 2004)) 
dispõe: “Ele não pode prejudicar a integridade do organismo humano quando este precisa 
de cuidados médicos. O consentimento do interessado deve ser recolhido previamente no 
caso do seu estado tornar necessária uma intervenção terapêutica à qual ele não pode 
autorizar”. O Código Deontológico Francês de 1995 tambem dá grande relevo ao 
consentimento esclarecido. 
109 A Lei n.º 2002-303 de 4 de Março 2002 prescreve: “Quando a pessoa está consciente 
para exprimir a sua vontade, nenhuma intervenção ou investigação poderá ser realizada, 
salvo urgência ou impossibilidade, sem que uma pessoa de confiança prevista no artigo L. 
1111-6, ou a família, ou na ausência, alguém próximo, seja consultado”. No mesmo sentido, 
o art. 36, n.º 3, do Código Deontológico prescreve: “Se o doente não está bem para exprimir 
a sua vontade, o médico não pode intervir sem que os familiares sejam prevenidos e 
informados, excepto se se tratar de uma urgência ou impossibilidade”. O texto não exige o 
consentimento dos parentes, o que evita as dificuldades em casos em que não possam 
estar todos presentes, mas preocupa-se com a obtenção de informações pelo médico, 
nomeadamente, informações sobre os antecedentes do doente visando facilitar o 
diagnóstico. Os parentes também não gozam da faculdade de se opor ao tratamento 
proposto pelo médico: só o doente em estado de exprimir a sua vontade pode opor-se ao 
tratamento (art. 36.2). Cf. MALICIER, D., MIRAS, FEUGLET e FAIVRE (1999), La 
Responsailite Médicale- Donnés Actuelles, 2ème édition, Editions ESKA / Editions Alexandre 
Lacassagne, p. 58. Segundo o art. 42 do Código Deontológico, no caso de o adulto ter 
representante legal, o médico deve procurar prevenir os representantes e obter o seu 
consentimento. Em caso de urgência, o médico deve realizar os tratamentos necessários. 
Se a opinião do interessado puder ser obtida, o médico deve tomá-la em consideração em 
toda a medida do possível. 
110 A Circular de 1 de Agosto de 1983, sobre a hospitalização de crianças, já recomendava a 
informação ao menor, a quem deviam ser prestadas explicações em função da sua idade e 
das suas possibilidades de compreensão. Pode ler-se neste documento: “Os direitos dos 
menores ou dos maiores sob tutela mencionados no presente artigo são exercidos, 
consoante o caso, pelos titulares da autoridade parental ou pelo tutor. Estes recebem a 
informação prevista pelo presente artigo, sob a reserva das disposições do artigo L.1111-5. 
Os interessados têm o direito de receber, eles próprios, uma informação e de participar na 
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Código Deontológico mostra-se mais preocupado com a necessidade de o médico 

consultar os pais antes de efectuar a intervenção, não avançando qualquer pista 

quanto à posição do menor no processo de decisão111. 

No caso em que, pedida a autorização aos pais, estes a neguem, com 

evidente prejuízo da pessoa menor, justifica-se a limitação do poder paternal, para 

que o tribunal se substitua aos pais na autorização necessária112. 

Na Alemanha o médico tem o dever de informar sempre o doente antes do 

tratamento. A intervenção médica sem consentimento continua a ser punida 

(criminalmente) em sede de ofensas corporais, e já se defendeu que o 

consentimento pertence ao específico dever de cuidado médico. Assim, as ofensas 

corporais médicas são um bem jurídico que inclui a deliberação de conformação do 

lesado em termos da lesão corporal. Este é pois um momento de decisão pessoal 

relativo à integridade física. Esta doutrina faz, pois, valer o consentimento como 

momento privilegiado das leges artis113. 

DEUTSCH afirma que “o consentimento do próprio paciente, mesmo quando é 

antecipado, é sempre preferível ao que é prestado por um representante ou por um 

juízo de consentimento presumido”114. O paciente é aquele que melhor decide 

acerca da sua saúde e o tipo de tratamento a realizar, mesmo que o faça 

antecipadamente. O consentimento antecipado é, desde há muito, reconhecido pela 

doutrina alemã. O consentimento também pode ser prestado por um representante 

                                                                                                                                        
tomada de decisão que lhes diz respeito, de uma maneira adaptada seja pelo seu grau de 
maturidade tratando-se dos menores, seja pelas suas faculdades de discernimento tratando-
se de maiores sob tutela”. 
111 Cf. art. 42: “Um médico chamado para tratar um menor ou um maior sob tutela deve 
esforçar-se por informar os seus pais ou o seu representante legal e obter o seu 
consentimento. Em caso de urgência, mesmo que estes não possam estar juntos, o médico 
deve dar os cuidados necessários. Se a opinião do interessado puder ser recolhida, o 
médico deve considerá-la na medida do possível”. 
112 Decisão do Tribunal Administrativo de Apelação de Paris, de 9 de Junho de 1998. É 
bastante expressivo o art. 43 do Code de Déontologie Médicale: “O médico deve ser o 
defensor da criança quando considera que as medidas necessárias para a sua saúde são 
mal cumpridas ou mal preservadas pelo meio em que está inserida.”. Segundo a nova 
redacção (da Lei de 4 de Março de 2002) do Code de Santé Publique, o art. L. 1111-5 
admite que o médico possa dispensar-se de obter o consentimento do(s) titulare(es) da 
autoridade parental sobre as decisões médicas a tomar quando a intervenção é necessária 
para salvaguardar o bem-estar do menor. 
113 ANDRADE, Manuel da Costa (1991), Consentimento e Acordo em Direito Penal, 
Coimbra: Coimbra Editora, p. 434. 
114 DEUTSCH, Erwin (1999), Medizinrecht (Arztrecht, Arzneimittelrecht und 
Medizinprodukterecht), 4. Auflage, Berlin, Sringer, p. 82. 



Consentimento Informado 
 

 52

nomeado pelo tribunal ou por uma pessoa a quem o doente confie as decisões 

relativas à sua saúde, especialmente um familiar. 

Em regra, a autorização do representante legal é suficiente para legitimar a 

intervenção médica, mesmo que esta acarrete consequências graves. Todavia, nos 

casos em que se possa colocar em risco a vida do representado ou causar danos 

graves e duradouros à saúde do paciente, exige-se a confirmação do Tribunal de 

Família. Assim, o médico deve assegurar-se, nestes casos, que, para além da 

autorização do tutor, se obteve a confirmação do tribunal. O mesmo deve valer no 

caso de recusa por parte do representante que coloque em perigo a vida do 

paciente115. Porém, em caso de urgência pode-se prescindir da autorização 

judicial116. 

Perante menores de 14 anos, o médico deve esclarecer e obter o 

consentimento dos representantes legais, em regra os progenitores. Os maiores de 

14 anos com capacidade de discernimento para aquela concreta intervenção devem 

ser chamados autonomamente a prestar o consentimento informado. Todavia, desde 

que não ponha em causa o dever de confidencialidade deve também consultar os 

pais. Isso deve acontecer sempre que estejamos perante intervenções mais 

complexas e não urgentes117. 

Na Bélgica, nos últimos anos, tem-se verificado uma evolução da 

jurisprudência que tende a impor ao médico a prova de que obteve correctamente o 

consentimento do paciente. 

Em todas as situações em que o paciente é incapaz de dar o seu 

consentimento esclarecido, neste país, a Lei relativa aos direitos dos pacientes (de 

22 de Agosto de 2002), adoptou o “sistema de cascata”118. 

O art. 14 desta Lei prevê a possibilidade de o paciente ter anteriormente 

nomeado o seu “mandataire”119. Caso não o tenha feito, deve ser o cônjuge não 

                                            
115 Cf. KUHLMANN, Jens (1994), Einwilligung in die Heilbehandlung alter Menschen, Peter 
Lang, p.149. 
116 Cf. ZIMMERMANN, Theodor (1997), Die Auswirkungen des Betreuungsrechts in der 
arztlichen Praxis, Einwilligung, Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung, Forschung, 
Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 307 e ss. 
117 Cf. LAUFS e UHLENBRUCK (2002), Handbuch des Arztrechts, 3. Auflage, Munchen: 
Verlag C. H. Beck, p. 530. 
118 Já o ante-projecto Colla previa um sistema de informação em cascata: primeiro dever-se-
ia recorrer ao representante legal designado de acordo com o Código Civil, depois à pessoa 
de confiança que o paciente tivesse designado; seguidamente ao cônjuge, ao companheiro, 
aos pais, aos filhos, e aos irmãos. 
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separado de facto ou o companheiro legal ou de facto a representar o paciente. Na 

inexistência destes ou perante a sua indisponibilidade devem ser chamados os filhos 

maiores, os pais, ou os irmãos do paciente. Em última instância delega-se no 

médico, ou se necessário no quadro de uma equipa pluridisciplinar, que vele pelos 

interesses do paciente. Por último, realce-se que o paciente deve participar no 

exercício dos seus direitos na medida da sua capacidade de compreensão. 

No que diz respeito aos menores, toma-se em conta a idade do 

discernimento. O ante-projecto de Lei Colla relativo aos direitos do paciente previa 

que a informação podia ser comunicada ao menor se este tivesse idade de 14 anos. 

LELEU E GENICOT entendem que a idade de 14 anos é razoável, mas aconselham os 

médicos a comunicar também aos pais: na medida do possível, pais e criança 

devem estar associados à decisão120. 

Na Itália é jurisprudência pacífica a necessidade de obter o consentimento 

informado. O próprio texto constitucional de 1947 estabelece, no art. 32, que 

“ninguém pode ser obrigado a um determinado tratamento sem ser por disposição 

da lei. A lei não pode, em caso algum, violar os limites impostos pelo respeito da 

pessoa humana”. 

SANTOSUOSSO121 salienta que a utilização da expressão “consenso informato” 

apenas acontece no início dos anos noventa.  

O consentimento e a informação devem ser dados ou/e recebidos do paciente 

pessoalmente122. É irrelevante, do ponto de vista jurídico, o consentimento dos 

familiares. O Código Deontológico Médico Italiano de 1989 não dava aos familiares 

qualquer poder de decisão mas previa a possibilidade de o médico que tivesse 

decidido não informar o paciente, dar aos familiares a informação necessária. O 

Código Deontológico Médico Italiano, aprovado em 1995, não oferece qualquer 

relevo aos familiares. 

Dispõe o Código Deontológico dos Médicos Italianos no art. 32, que “quando 

o paciente é menor ou incapaz, o consentimento informado deve ser dado pelo 

                                                                                                                                        
119 A designação deste mandatário é efectuada por um mandato escrito específico, datado e 
assinado pela pessoa nomeada e pelo paciente. Este mandato pode ser revogado por 
qualquer das partes, desde que o façam por escrito datado e assinado. 
120 LELEU, Yves-Henri e GENICOT, Gilles (2001), Le Droit Médical – Aspects Juridiques de 
la Relation Médecin-Patient, Bruxelles: De Boeck, p. 59. 
121 Cf. SANTOSUOSSO, Amedeo (1996), II Consenso Informato, Milano: Raffaello Cortina 
Editore, p. 8. 
122 Cf. SANTOSUOSSO, Amedeo (1996), p. 27. 
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representante legal. Em caso de oposição a tratamentos necessários ou urgentes a 

favor de menores ou incapazes por parte do representante legal, o médico está 

obrigado a informar a autoridade judicial”. 

3.4.2.2. O Consentimento Informado em Portugal 

Apesar da inegável amplitude do fenómeno da responsabilidade profissional, 

nomeadamente a dos profissionais de saúde e em especial, a do Médico nos 

Estados Unidos da América, bem como a crescente evolução cultural, social e 

científica da maior parte dos Países da Europa (mais ocidental e nórdica) em relação 

a Portugal, isto não implica que o consentimento informado não seja uma realidade 

no nosso país, quanto mais não seja a nível de conceito teórico e da lei aplicável. A 

questão coloca-se, talvez, a nível da sua implementação e respeito ético e 

deontológico. Assim, e tendo evoluído ao longo da história, com os fundamentais 

factos já referidos em capítulo anterior, como a II Guerra Mundial e a Declaração de 

Nuremberga, o fenómeno da transformação política e social após a Revolução de 25 

de Abril de 1974 com o estabelecimento de instituições democráticas, o fenómeno 

de aculturação na população emigrante portuguesa em Países culturalmente e 

democraticamente mais rigorosos, como a França e a Alemanha, o consentimento 

informado aparece nos Códigos Deontológicos, do Médico e do Enfermeiro, e na Lei 

Portuguesa como um dever profissional, que respeita a autodeterminação da pessoa 

e o seu direito à informação e decisão sobre o seu próprio corpo. 

O regime jurídico do consentimento informado deve ser analisado à luz do 

dever de respeito pela autodeterminação do doente e depende da prévia verificação 

dos deveres de informar e esclarecer, sobre o estado e o curso provável da doença, 

a terapia proposta, ponderados os riscos e os benefícios que daí advêm, os meios 

disponíveis e as actuações alternativas. 

Visando essencialmente dotar os profissionais de saúde de um instrumento 

de trabalho que lhes permita compreender e desempenhar as suas funções e, nesse 

sentido, cada vez melhor cuidar os doentes, foi adoptado um conjunto de diplomas 

legais, com o objectivo de, por um lado, facilitar o exercício da actividade dos 

profissionais de saúde e, por outro lado, de ajudar o cidadão-doente na sua relação 

com os mesmos e com os serviços de saúde, através de um melhor conhecimento e 

interpretação dos normativos aplicáveis a cada situação em concreto. 
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3.4.2.2.1. Código Deontológico Médico 

Segundo o Código Deontológico da Ordem dos Médicos “o Médico que aceite 

o encargo ou tenha o dever de atender um doente obriga-se por esse facto à 

prestação dos melhores cuidados ao seu alcance, agindo com correcção e 

delicadeza, no exclusivo intuito de promover ou restituir a saúde, suavizar os 

sofrimentos e prolongar a vida, no pleno respeito pela dignidade do Ser Humano”123. 

O Médico “(...) deve procurar esclarecer o doente, a família ou quem 

legalmente o represente, acerca dos métodos de diagnóstico ou de terapêutica que 

pretende aplicar. No caso de crianças ou incapazes o Médico procurará respeitar na 

medida do possível, as opções do doente, de acordo com a capacidade de 

discernimento que lhes reconhecer, actuando sempre em consciência na defesa dos 

interesses do doente (...)”124. 

O Médico deve ter sempre presente que “o prognóstico e o diagnóstico devem 

ser revelados ao doente, salvo, se o Médico, por motivos que em sua consciência 

julgue ponderosos, entender não o dever fazer (...)”, como no caso de “(...) 

prognóstico fatal, só podendo ser revelado ao doente com as precauções 

aconselhadas pelo exacto conhecimento do seu temperamento, das condições 

específicas e da sua índole moral, mas em regra deve ser revelado ao familiar mais 

próximo que o Médico considere indicado (a não ser que o doente tenha 

previamente proibido ou tenha indicado outras pessoas a quem a revelação deva ser 

feita)”125. 

No caso de intervenções e colheitas, “o doente só pode ser submetido a 

intervenção cirúrgica, colheita para análises, ou a quaisquer outros exames que não 

tenham para ele uma utilidade directa, se, devidamente esclarecido quanto às 

finalidades e consequências desses actos, tiver dado o seu consentimento expresso, 

de preferência por escrito”126. 

Tratando-se “(...) de novas técnicas médicas ou cirúrgicas, no interesse do 

doente, até então não experimentadas no Ser Humano”127, o procedimento é o 

mesmo que no parágrafo anterior. Deve estar sempre presente “como princípio 

                                            
123 Artigo 26° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
124 Artigo 38° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
125 Artigo 40° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
126 Artigo 61° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
127 Artigo 61° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
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fundamental da relação entre o doente e o Médico, que o primeiro tem o direito de 

escolher o segundo, facto este que o segundo deve respeitar e defender”128. 

Pelo seu lado “o Médico pode recusar-se a prestar assistência a um doente, 

excepto encontrando-se este em perigo eminente de vida, ou não havendo outro 

Médico de qualificação equivalente a quem o doente possa recorrer”129. Deve estar 

sempre presente que “antes de adoptar um método de diagnóstico ou terapêutica 

que considere arriscado (...)”130, também “o Médico deve abster-se de quaisquer 

cuidados terapêuticos ou diagnósticos não fundamentados cientificamente, bem 

como de experimentação temerária, ou do uso de processos diagnóstico ou 

terapêutica que possam produzir alterações de consciência, com diminuição da livre 

determinação ou da responsabilidade, ou provocar estados mórbidos, salvo havendo 

consentimento formal do doente ou seu representante legal, preferentemente por 

escrito, após ter sido informado dos riscos a que se expõe, e sempre no interesse do 

doente, nomeadamente no intuito de lhe restituir a saúde”131. 

Surgem, no entanto, casos excepcionais como as situações de urgência, em 

que “o Médico deve, em qualquer lugar ou circunstância, prestar tratamento de 

urgência a pessoas que se encontrem em perigo imediato, independentemente da 

sua função específica ou da sua formação especializada”132: no uso de terapêutica 

que implica risco de interrupção da gravidez, em que como “(...) única forma de 

preservar a vida da doente implique o risco de interrupção da gravidez (...). O 

Médico deve convocar para uma conferência dois Médicos da Especialidade (...)”133 

para tomar decisão, e “a doente, ou em caso de impossibilidade o seu representante 

legal, ou um seu familiar ou acompanhante na falta ou ausência daqueles, devem 

dar o seu consentimento por escrito, mediante declaração que fica em poder do 

Médico Assistente”134. Da mesma forma “na remoção de órgãos a transplantar, 

colhidos em corpo de pessoa viva, não deverá causar dano grave permanente ao 

dador, ou fazer este incorrer em perigos graves previsíveis, (...) devendo receber o 

consentimento esclarecido do dador, (...) excluindo os deficientes mentais e em 

                                            
128 Artigo 31° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
129 Artigo 35° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
130 Artigo 39° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
131 Artigo 45° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
132 Artigo 8° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
133 Artigo 48° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
134 Artigo 48° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
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princípio os menores”135. Na esterilização irreversível, “salvo circunstâncias 

especiais, os dois cônjuges devem ser devidamente informados sobre a 

irreversibilidade da operação e as suas consequências, (...) sendo precedida, 

sempre, do consentimento expresso do esterilizado e do respectivo cônjuge, quando 

casado”136 e, no caso da “experimentação em indivíduo saudável, apenas pode 

admitir-se se este for maior e puder prestar livremente o seu consentimento, de 

preferência por escrito, depois de devidamente informado quanto ao grau de risco e 

aos prováveis efeitos. Sendo proibida em mulheres grávidas ou pessoas privadas de 

liberdade, torna-se lícita nestes casos e em crianças e incapazes, desde que 

directamente ditada pelo interesse dos mesmos”137. 

A incumbência dos médicos pedirem o consentimento do doente é um dever 

deontológico cuja vigência é de convicção generalizada, pelo que o paciente pode 

exigir o seu cumprimento138. 

3.4.2.2.2. Código Deontológico do Enfermeiro 

No Código Deontológico dos Enfermeiros, no seu artigo 6º, número 3, refere-

se que: “O enfermeiro deve denunciar as situações anti-éticas e ilegais atentatórias 

da segurança do utente”. 

Este mesmo Código, no artigo 7º, diz que o enfermeiro deve respeitar, 

defender e promover, o direito à liberdade informada do utente, assim como 

salvaguardar o direito à opção esclarecida. Refere ainda que o enfermeiro, no 

âmbito das suas competências, deve fornecer todo o tipo de informação solicitada 

pelo utente, de modo a esclarecer todas as dúvidas colocadas por este. É também 

seu dever impedir todo o tipo de manipulação e coacção por parte dos profissionais 

de saúde de modo a obter o seu consentimento. 

O enfermeiro deve respeitar, defender e promover o direito à liberdade 

informada do utente, assim como salvaguardar o direito à opção esclarecida. Refere 

ainda que o enfermeiro, no âmbito das suas competências, deve fornecer todo o tipo 

de informação solicitada pelo doente, de modo a esclarecer todas as dúvidas 

colocadas por este. Neste sentido afirma-se no Código Deontológico da Ordem dos 
                                            
135 Artigo 52° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
136 Artigo 54° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
137 Artigo 60° do Código Deontológico da Ordem dos Médicos. 
138 Cf. ALMEIDA, Carlos Ferreira de (2005), Contratos, I - Conceito, Fontes, Formação, 
Coimbra: Almedina, 3ª ed.,p. 43. 
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Enfermeiros que “as intervenções do Enfermeiro são realizadas com a preocupação 

da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do Enfermeiro, assim, 

são valores universais a observar na relação profissional, (...) a liberdade 

responsável, com a capacidade de escolha, tendo em atenção o bem comum (...)”139. 

O Enfermeiro “no respeito pelo direito à autodeterminação, assume o dever 

de: informar o indivíduo e a família no que respeita aos cuidados de enfermagem; 

respeitar, defender e promover o direito da pessoa ao consentimento informado; 

atender com responsabilidade e cuidado todo o pedido de informação ou explicação 

feito pelo indivíduo em matéria de cuidados de enfermagem; informar sobre os 

recursos a que a pessoa pode ter acesso, bem como sobre a maneira de os 

obter”140. 

Neste sentido, “(...) respeita a integridade bio-psicossocial, cultural e espiritual 

da pessoa”141, cumprindo as convenções e recomendações internacionais que lhes 

sejam aplicáveis e que tenham sido, respectivamente ratificadas e adoptadas pelos 

órgãos de soberania competentes (...)”142. 

3.4.2.2.3. Regulamento do Exercício Profissional dos 
Enfermeiros 

Em relação à profissão de enfermagem, o Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros, aprovado pelo Decreto de Lei n.º 161/96, 4 de 

Setembro, no art. 12º refere constituir dever do enfermeiro que “(...) respeitar a 

decisão do utente de receber ou recusar a prestação de cuidados que lhe foi 

proposta, (...) esclarecer o utente e os familiares sempre que estes solicitem sobre 

os cuidados que lhe prestam (...)”. Com a aprovação do Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros em 1998 o art. 84º determina no respeito pelo direito à 

autodeterminação, que o enfermeiro assume o dever de “informar o indivíduo e a 

família no que respeita aos cuidados de enfermagem” e deve “respeitar, defender e 

promover o direito da pessoa ao consentimento informado”. Assim, este deve 

explicar a natureza dos cuidados que vai prestar, a sua finalidade e consequências, 

explicando o que poderá acontecer, caso preste ou não, o cuidado proposto, deve 

                                            
139 Artigo 78° Código Deontológico do Enfermeiro da Ordem dos Enfermeiros, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 104/98 de 21 de Abril. 
140 Artigo 84° Código Deontológico do Enfermeiro da Ordem dos Enfermeiros. 
141 Artigo 82° Código Deontológico do Enfermeiro da Ordem dos Enfermeiros. 
142 Artigo 76° Código Deontológico do Enfermeiro da Ordem dos Enfermeiros. 
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“atender com responsabilidade e cuidado todo o pedido de informação ou explicação 

feita pelo indivíduo em matéria de cuidados de enfermagem” e deve “ informar sobre 

os recursos a que a pessoa pode ter acesso, bem como sobre a maneira de os 

obter”. 

Ainda no art. 12º, no número 2, refere que só estabelecendo uma relação de 

parceria do enfermeiro/doente, sendo facultada toda a informação necessária e de 

uma forma adaptada a cada indivíduo de acordo com as necessidades de cada um, 

é que se podem definir estratégias de intervenção. Assim o princípio da autonomia 

tem pressupostos fundamentais que devem ser honrados tais como o direito à 

decisão, para que as escolhas do doente sejam verdadeiramente autónomas e livres 

e que quem decide tenha a informação necessária para o fazer. O direito à decisão 

deve ser respeitado pelos enfermeiros por razões morais e profissionais e as acções 

de enfermagem devem ter como pressuposto o respeito, o reconhecimento e a 

defesa da autonomia da pessoa que cuidam. Assim o enfermeiro deve respeitar 

sempre a autonomia do doente e qualquer intervenção neste, deve contar com a sua 

aceitação sempre que o seu estado mental o permita. 

3.4.2.2.4. Constituição da República Portuguesa 

O Movimento das Forças Armadas de 25 de Abril de 1974, permitiu, em 

Portugal, a restituição dos direitos e liberdades fundamentais, estabelecendo um 

ambiente social e político propício à aprovação de uma Constituição de princípios 

basilares da Democracia, o que veio a acontecer em Assembleia Constituinte a 2 de 

Abril de 1976143. 

Assim, “Portugal é uma República soberana baseada na dignidade da pessoa 

humana (...)”144, sendo “a vida humana inviolável (...)”145, bem como “ a integridade 

moral e física das pessoas (...), não podendo ninguém ser submetido a tortura, nem 

a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos”146. Deste modo, “todos têm 

direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover (...)”147, tendo “os 

                                            
143 A Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976 foi alterada pelas Leis 
Constitucionais n.ºs 1/82, de 30 de Setembro, 1/89, de 8 de Julho, 1/92, de 25 de Novembro, 
1/97, de 20 de Setembro, 1/2001, de 12 de Dezembro, e 1/2004, de 24 de Julho. 
144 Artigo 1° da Constituição da República Portuguesa. 
145 Artigo 24° da Constituição da República Portuguesa. 
146 Artigo 25° da Constituição da República Portuguesa. 
147 Artigo 64° da Constituição da República Portuguesa. 
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consumidores direito à qualidade de bens e serviços, (...) à informação, à protecção 

de saúde, (...) bem como à reparação dos danos (...)”148. Todos têm, ainda, “direito à 

liberdade e à segurança, (...) excepto o caso de (...) internamento de portador de 

anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou 

confirmado por autoridade judicial competente (...), no entanto neste caso toda a 

pessoa privada da liberdade deve ser informada imediatamente e de forma 

compreensível das razões da sua (...) detenção e dos seus direitos”149. Estas 

preocupações concretizam-se na Lei de Bases da Saúde, particularmente nas suas 

base I, II e V150. 

O sistema de saúde visa a efectivação do direito à protecção da saúde, tem 

carácter evolutivo, adaptando-se permanentemente às condições da realidade 

nacional, às suas necessidades e aos seus recursos. 

O direito à protecção da saúde está consagrado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, na Constituição da República Portuguesa e na Lei de Bases da 

Saúde, como já atrás referimos. São estes princípios orientadores que servem de 

base à Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes da Direcção Geral da Saúde 

(1998), Carta dos Direitos do Doente da Comissão para a Humanização dos 

Cuidados de Saúde e da Carta dos Direitos do Doente da Entidade Reguladora da 

                                            
148 Artigo 60° da Constituição da República Portuguesa. 
149 Artigo 27° da Constituição da República Portuguesa. 
150 Na base I – Princípios Gerais podemos ler que: 
1)“A protecção da saúde constitui um direito dos indivíduos e da comunidade que se efectiva 
pela responsabilização conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado, em liberdade de 
procura e de prestação de cuidados, nos termos da Constituição e da Lei; 
2) O Estado promove e garante o acesso a todos os cidadãos aos cuidados de saúde nos 
limites dos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis; 
3) A promoção e defesa da saúde pública são efectuadas através da actividade do Estado e 
de outros entes públicos ou por entidades privadas, sem ou com fins lucrativos;” 
A base II, estabelece que: 
“b) É objectivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de 
saúde, seja qual for a sua condição económica e onde quer que vivam, bem como garantir a 
equidade na distribuição dos recursos e na utilização dos serviços; 
c) São tomadas medidas especiais relativamente a grupos sujeitos a maiores riscos, tais 
como as crianças, os adolescentes, as grávidas, os idosos, os deficientes, os 
toxicodependentes e os trabalhadores cuja profissão o justifique; 
i) É estimulada a formação e investigação para a saúde, devendo procurar-se envolver os 
serviços, os profissionais e a comunidade”. 
Na base V, podemos ainda ler que: 
“1) Os cidadãos são os primeiros responsáveis pela sua própria saúde, individual e 
colectiva, tendo o dever de a defender e promover. 
2) Os cidadãos têm direito a que os serviços públicos de saúde se constituam e funcionem 
de acordo com os seus legítimos interesses”. 
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Saúde que representam um passo importante na dignificação dos doentes, pelo 

respeito pela sua particular condição e na humanização dos cuidados de saúde. 

Caminho que os doentes, os profissionais de saúde e a comunidade devem 

percorrer lado a lado. Este mesmo documento enfatiza que: 

- “o doente tem o direito a ser informado de forma clara, devendo ter sempre em 

conta a personalidade, o grau de instrução e as condições clínicas e psíquicas do 

mesmo; 

- a informação deve conter elementos relativos ao diagnóstico (tipo de doença), 

tratamento a efectuar, possíveis riscos e eventuais tratamentos alternativos; 

- o doente pode desejar não ser informado do seu estado de saúde, devendo 

indicar, caso o entenda, quem deve receber a informação em seu lugar; 

- o doente tem o direito de obter uma segunda opinião sobre a sua situação de 

saúde que se traduz na obtenção de um parecer, complementar à informação, 

dando-lhe a possibilidade de decidir de uma forma mais esclarecida; 

- o doente tem o direito a dar ou recusar o seu consentimento, antes de qualquer 

acto médico ou participação em investigação ou ensino clínico; 

- o consentimento do doente é imprescindível para a realização de qualquer acto 

médico, após ter sido correctamente informado; 

- o doente pode, exceptuando alguns casos particulares, decidir, de forma livre e 

esclarecida, se aceita ou recusa um tratamento ou uma intervenção, bem como 

alterar a sua decisão”. 

Pretende-se, assim, assegurar e estimular o direito à autodeterminação, ou 

seja, a capacidade de autonomia que os doentes têm de decidir sobre si próprios. 

O consentimento pode ser presumido em situações de emergência e, em 

caso de incapacidade, deve este direito ser exercido pelo representante legal do 

doente. O doente tem também um papel activo e envolvente quanto aos deveres. O 

doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde. Isto significa que deve 

procurar garantir o mais completo restabelecimento e também participar na 

promoção da própria saúde e da comunidade em que vive. O doente tem o dever de 

fornecer aos profissionais de saúde todas as informações necessárias para a 

obtenção de um correcto diagnóstico e adequado tratamento. O doente tem o dever 

de colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as indicações que lhe são 

recomendadas e, por si, livremente aceites. 



Consentimento Informado 
 

 62

Com esta carta especialmente dirigida aos doentes e suas organizações, aos 

profissionais e entidades com responsabilidades na gestão da saúde e ao cidadão 

em geral, procura-se fomentar a prática dos direitos e deveres dos doentes. 

3.4.2.2.5. Código Civil 

No Código Civil no art. 70º determina que “a Lei protege os indivíduos contra 

qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral (...), 

e independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa 

ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias 

do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da 

ofensa já cometida”151. 

Estando a relação profissional de saúde-doente compreendida na noção de 

“contrato de prestação de serviço, que é aquele em que uma das partes se obriga a 

proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou 

sem retribuição”152, “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito 

de outrem, ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação (...)”153, seja por 

“(...) culpa do autor da lesão, ou por presunção legal de culpa (...)”154, ou por “simples 

omissões (...), quando, independentemente dos outros requisitos legais, havia, por 

força da lei ou do negócio jurídico, o dever de praticar o acto omitido”155. 

No caso do consentimento informado, “a obrigação de indemnizar existe, 

porem, quando se tenha assumido a responsabilidade pelos danos, quando havia o 

dever jurídico de dar conselho, recomendação ou informação e se tenha procedido 

com negligência ou intenção de prejudicar ou quando o procedimento do agente 

constitua facto punível”156. 

De notar que “o acto lesivo dos direitos de outrem é lícito, desde que este 

tenha consentido na lesão (...)”157, através de “declaração negocial (...) expressa ou 

tácita: expressa, quando feita por palavras, escrita ou qualquer outro meio directo de 

                                            
151 Artigo 70° do Código Civil Português, aprovado pelo Decreto-Lei n. º 47344 de 25 de 
Novembro de 1966. 
152 Artigo 1154° do Código Civil Português. 
153 Artigo 483° do Código Civil Português. 
154 Artigo 487° do Código Civil Português. 
155 Artigo 486° do Código Civil Português. 
156 Artigo 485° do Código Civil Português. 
157 Artigo 340° do Código Civil Português. 
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manifestação da vontade; e tácita, quando se deduz de factos que, com toda a 

probabilidade a revelam (...)”158. Este “(...) consentimento do lesado não exclui, 

porém, a ilicitude do acto, quando este for contrário a uma proibição legal ou aos 

bons costumes”159. 

3.4.2.2.6. Código Penal 

Por seu turno, o Código Penal Português pune a intervenção médica 

realizada sem o consentimento do paciente, com o tipo de intervenções ou 

tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários e estabeleceu, com rigor, o dever de 

esclarecimento. Quando a intervenção médica não for praticada por um médico ou 

outra pessoa legalmente habilitada, ou não tenha finalidade terapêutica ou ainda se 

não seguir as leges artis da medicina, só será lícita se previamente justificada com o 

consentimento do lesado. Estas normas são de importância crucial na regulação do 

direito ao consentimento informado no nosso ordenamento jurídico. 

O consentimento “(...) exclui a ilicitude do facto quando se referir a interesses 

jurídicos livremente disponíveis e o facto não ofender os bons costumes. O 

consentimento pode ser expresso por qualquer meio que traduza uma vontade séria, 

livre e esclarecida do titular do interesse juridicamente protegido, e pode ser 

livremente revogado até à execução do facto. O consentimento só é eficaz se for 

prestado por quem tiver mais de 14 anos e possuir discernimento necessário para 

avaliar o seu sentido e alcance no momento em que o presta (...)”160. 

O consentimento pode também ser presumido “quando a situação em que o 

agente actua permitir razoavelmente supor que o titular do interesse juridicamente 

protegido teria eficazmente consentido no facto, se conhecesse as circunstâncias 

em que este é praticado”161. Para decidir “(…) se a ofensa ao corpo ou à saúde 

contraria os bons costumes, (...) considera-se a integridade física livremente 

disponível (...), e tomam-se em conta, nomeadamente os motivos e os fins do agente 

ou do ofendido, bem como os meios empregados e a amplitude previsível da 

                                            
158 Artigo 217° do Código Civil Português. 
159 Artigo 340° do Código Civil Português. 
160 Artigo 38° do Código Penal de acordo com as alterações introduzidas pela Lei n.º 65/98 
de 2 de Setembro. 
161 Artigo 39° do Código Penal. 
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ofensa”162. O consentimento “(…) só será eficaz quando o paciente tiver sido 

devidamente esclarecido sobre o diagnóstico e a índole, alcance, envergadura e 

possíveis consequências da intervenção ou do tratamento, salvo se isso implicar a 

comunicação de circunstâncias que, a serem conhecidas pelo paciente, poriam em 

perigo a sua vida ou seriam susceptíveis de lhe causar grave dano à saúde, física ou 

psíquica”163, nomeadamente nas “intervenções e tratamentos que, segundo o estado 

dos conhecimentos e da experiência da medicina, se mostrarem indicados e forem 

levados a cabo, de acordo com as leges artis, por um médico ou por outra pessoa 

legalmente autorizada, com a intenção de prevenir, diagnosticar, debelar ou minorar 

doença, sofrimento, lesão ou fadiga corporal, ou perturbação mental”164. 

A falta de consentimento para as intervenções referidas só não será punível 

quando: “a) só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para a vida ou 

perigo grave para o corpo ou para a saúde; b) tiver sido dado para certa intervenção 

ou tratamento, tendo vindo a realizar-se outro diferente por se ter revelado imposto 

pelo estado dos conhecimentos e da experiência da medicina como meio para evitar 

um perigo para a vida, o corpo ou a saúde; e não se verificarem circunstâncias que 

permitam concluir com segurança que o consentimento seria recusado”165. Caso não 

se verifiquem as condições em referência, na “(...) ofensa do corpo ou da saúde 

(...)”166, ou na “(...) ofensa do corpo ou da saúde por negligência (...)”167, o agente “é 

punido com pena de prisão (...) ou com pena de multa (...)”168. 

Concorre também nesta situação a recusa e a omissão do tratamento, 

situações nas quais regula o consentimento presumido. Assim, “o médico que 

recusar o auxílio da sua profissão em caso de perigo para a vida ou de perigo grave 

para a integridade física de outra pessoa, que não possa ser removido de outra 

maneira (...)”169, e “quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provocada 

por desastre, acidente, calamidade pública, ou situação de perigo comum, que 

ponha em perigo a vida, a integridade física, (...) de outra pessoa, deixar de lhe 

prestar o auxilio necessário ao afastamento do perigo, seja por acção pessoal, seja 

                                            
162 Artigo 149° do Código Penal. 
163 Artigo 157° do Código Penal. 
164 Artigo 150° do Código Penal. 
165 Artigo 156º do Código Penal. 
166 Artigo 143° do Código Penal. 
167 Artigo 148° do Código Penal. 
168 Artigos 143° e 148° do Código Penal. 
169 Artigo 284° do Código Penal. 
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promovendo o socorro (...)”170, “é punido com pena de prisão (...), ou pena de multa 

(...)” 171. 

Mesmo com vontade, iniciativa e consentimento por parte do doente nem 

todos os anseios podem ser concretizados no domínio das intervenções de saúde. 

Para além dos princípios que regem o consentimento informado já enumerados, há 

imperativos legais que limitam ou mesmo impedem atitudes clínicas/terapêuticas. 

Há situações que só com o consentimento expresso da doente, a situação se 

reveste de licitude. Um dos casos é o da procriação artificial, em que quem praticar 

acto de procriação artificial em mulher, sem o seu consentimento é punido com pena 

de prisão172. De acordo com a lei da Procriação Medicamente Assistida podemos 

considerar que: 

“1-Os beneficiários devem prestar o seu consentimento livre, esclarecido, de 

forma expressa e por escrito, perante o médico responsável. 

2-Para efeitos do disposto no número anterior, devem os beneficiários ser 

previamente informados, por escrito, de todos os benefícios e riscos conhecidos 

resultantes da utilização das técnicas de procriação medicamente assistida, bem 

como das suas implicações éticas, sociais e jurídicas. 

3-As informações constantes do número anterior devem constar de 

documento, a ser aprovado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida (CNPMA), através do qual os beneficiários prestam o seu consentimento. 

4-O consentimento dos beneficiários é livremente revogável por qualquer 

deles até ao início dos processos terapêuticos de procriação medicamente 

assistida”173. 

Outros casos há em que só com o consentimento de duas partes se pode 

tornar legal a intervenção. É o caso da colheita e transplante de órgãos e tecidos de 

origem humana em dador vivo, em que o médico deve informar, de modo leal, 

adequado e inteligível, o dador e o receptor dos riscos possíveis, das consequências 

da dádiva e do tratamento e dos seus efeitos secundários, bem como dos cuidados 

a observar ulteriormente174, e o consentimento do dador e do receptor deve ser livre, 

                                            
170 Artigo 200° do Código Penal. 
171 Artigos 284° e 200° do Código Penal. 
172 Cf. Artigo 168° do Código Penal. 
173 Cf. Artigo 14º da Lei n. º 32/2006, de 26 de Julho de 2006, sobre Procriação 
Medicamente Assistida, publicada in Diário da República, I Série-A, n. º143, pp. 5245-5250. 
174 Cf. Capítulo II, Artigo 7°, da Lei 12/93 de 22 de Abril. 
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esclarecido e inequívoco, prestado a médico que não pertença à equipa de 

transplante, sendo livremente revogável. 

No caso de dadores menores que 14 anos, o consentimento deve ser 

prestado pelos pais, contudo a manifestação de vontade dos menores, caso tenham 

capacidade de entendimento deve ser tomada em consideração. 

No caso de dadores maiores incapazes, por razões de anomalia psíquica, só 

pode ser feita a colheita mediante autorização judicial175. 

Da mesma forma há situações consideradas genericamente ilícitas que em 

circunstâncias particulares passam a ser consideradas juridicamente lícitas. Nestes 

casos especiais podemos considerar a interrupção voluntária da gravidez176 se 

obedecer aos prossupostos que se passam a enumerar: 

“1 – Não é púnivel a interrupção da gravidez efectuada por médico, ou sob a 

sua direcção, em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido e 

com consentimento da mulher grávida, quando: 

a)… 

b)… 

c) Houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma 

incurável, de grave doença ou malformação congénita e for realizada nas primeiras 

24 semanas de gravidez, excepcionaliza-se as situações de fetos invíaveis, caso em 

que a interrupção poderá ser praticada a todo o tempo; 

d)… 

e) For realizada por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de 

gravidez”177. 

Actualmente a falta de obtenção de consentimento informado pode originar 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal. 

A Direcção Geral de Saúde lançou uma circular informativa, em Março de 

1998, cujo assunto é o “consentimento livre e esclarecido”, e na qual se remete para 

o Código Penal. Esta circular, alerta ainda para a validação do consentimento, sendo 

exigida: 

                                            
175 Cf. Capítulo II, Artigo 8°, da Lei 12/93 de 22 de Abril. 
176 Cf. Lei n.º 16/2007 de 17 de Abril de 2007, sobre Exclusão da Ilícitude nos Casos de 
Interrupção Voluntária da Gravidez, publicada in Diário da República, I Série, n.º 75, pp. 
2417 e 2418. 
177 Artigo 142º do Código Penal de acordo com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
16/2007 de 17 de Abril. 
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- Competência: o doente é competente, para prestar o consentimento, 

desde que possuidor do discernimento necessário para avaliar o seu 

sentido no momento em que o presta (artigo 38º do Código Penal). No 

caso dos incapazes e das crianças até aos catorze anos, este direito será 

exercido pelo representante legal. 

- Informação: a eficácia do consentimento pressupõe ainda a formação de 

“uma vontade séria, livre e esclarecida” de quem consente. Neste sentido 

incumbe ao médico um esclarecimento adequado e proporcionado tendo 

em atenção a personalidade e o grau de diferenciação intelectual do 

doente. Deve, assim, ser feita uma descrição dos procedimentos, 

consequências, efeitos secundários, benefícios e alternativas possíveis, 

bem como ser dada a informação quanto à possibilidade deste 

reconsiderar o consentimento prestado, que pode ser livremente 

revogado até à execução do facto178. 

Existem ainda algumas situações em que não é necessário obter o 

consentimento do cidadão para efectuar exame médico, as quais são: 

- doenças infecto-contagiosas de declaração obrigatória179; 

- inspecções militares a mancebos180. 

Nas situações acima referidas não é necessário o consentimento informado 

do cidadão uma vez que o profissional de saúde está a agir no interesse da 

população em geral. No caso de um doente mental, o consentimento é dado pelo 
                                            
178 Cf. Artigo 38°, n.º 2 do Código Penal. 
179 De acordo com o estipulado no art. 13 da Lei n.º 2/2004 referente à Prevenção, Controlo 
e Tratamento de Doenças Transmissíveis, em vigor a partir 24 de Março de 2004, “os 
responsáveis pelas instituições médicas, públicas ou privadas, ou os médicos que, no 
exercício das suas funções, tenham conhecimento de pessoas infectadas ou suspeitas de 
terem contraído doença transmissível, devem adoptar de imediato as medidas de controlo 
do contágio e proceder à declaração obrigatória (…)”. O sistema de declaração obrigatório 
de doenças transmissíveis (DDO) é um sistema de informação para vigilância de um 
conjunto de doenças infecciosas que teve o seu início em 1949 e cuja listagem tem sofrido 
alterações ao longo do tempo. A última alteração foi feita em Janeiro de 1999 (Portaria n.º 
1072 de 31 de Dezembro de 1998) sendo a listagem actualmente em vigor composta por 45 
doenças. 
180 O Regulamento da Lei do Serviço Militar no seu art. 25 sobre Classificação e Selecção 
refere que: “1- As provas de Classificação e Selecção abrangem: 
a) Provas de Aptidão, que se destinam à avaliação da aptidão psicofísica para efeitos da 
prestação de serviço militar nas diversas especialidades ou classes; 
b) Exames complementares de diagnóstico, que são todos os que se revelem necessários à 
avaliação ou reavaliação da capacidade psicifísica dos cidadãos”. Cf. Lei n.º 289/2000 de 14 
de Novembro de 2000, sobre o Regulamento da Lei do Serviço Militar, publicada in Diário da 
República, I Série-A, n.º 263, pp. 6425-6438. 
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familiar próximo ou pela entidade oficial que o alberga. De todas as formas, é 

fundamental tentar obter o consentimento do próprio cidadão sempre que este seja 

capaz de entender minimamente aquilo que se pretende e que é o melhor para si. 

Concluímos assim que o consentimento informado está indiscutivelmente 

consagrado no direito português: seja no plano constitucional, seja no plano civil, 

penal ou mesmo deontológico. 

A necessidade de obter o consentimento informado assenta na protecção dos 

direitos à autodeterminação e à integridade física e moral da pessoa humana. 

3.5. Factores Facilitadores 

Alguns autores enfatizam que o consentimento é uma autorização activa e um 

processo e não um evento isolado, devendo ser uma reflexão e deliberação 

baseadas nos valores próprios de cada indivíduo, seja ele um doente ou um 

voluntário. 

Tendo como pedra basilar o acto de comunicar e, tal como admite 

RODRIGUES, “(...) a comunicação é uma relação fundamental intersubjectiva; enraíza-

se na experiência particular e singular dos interlocutores, fazendo apelo tanto à 

experiência individual como à experiência colectiva que entendem pôr em comum 

(...)”181. Deve-se ter em conta a situação particular do destinatário, isto é deve-se 

atender à sua capacidade de percepção de acordo com o seu estado emocional, 

intelectual e maturidade. O cidadão é considerado de uma forma holística, com base 

num conjunto de valores, interesses, objectivos e crenças e, tendo como premissa 

subjacente o direito à verdade pela sua dignidade de pessoa humana. 

A proximidade com o doente, por força da execução dos actos de 

enfermagem, a disponibilidade permanente que decorre da vigilância como dever 

decorrente do exercício das funções, o facto de os contactos com o doente e os 

seus familiares serem muitas vezes relegados para a enfermagem, levam a que o 

enfermeiro possa estabelecer a ponte entre o médico e o doente, de modo a que a 

comunicação seja eficaz e perceptível. É igualmente intuitiva a percepção de este 

ser um ambiente favorecedor para prestar informações e determinar o 

                                            
181 RODRIGUES, João Vaz (2001), O Consentimento Informado Para o Acto Médico no 
Ordenamento Jurídico Português (Elementos para o Estudo da Manifestação da Vontade do 
Paciente), Coimbra: Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra e Coimbra Editora, p. 27. 
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esclarecimento do doente. Os profissionais de saúde ao informar devem sentir como 

disseram, a quem o disseram, o que disseram e o que ficou dito. A informação deve 

ser compreensível e adaptada às capacidades da pessoa que a recebe, focando a 

natureza da doença, o seu carácter, se é grave ou não, as vantagens dos 

tratamentos e/ou intervenções, o risco envolvido nos actos propostos, as 

intervenções médicas alternativas, entre outros factores. 

MENESES182 defende que devem revelar-se ao doente todos os elementos 

fundamentais, relativos ao diagnóstico e à terapêutica. As informações devem ser 

completas, precisas e de fácil compreensão. 

Todo o Ser Humano adulto e com a mente sã tem o direito de determinar 

sobre aquilo que se vai fazer no seu ou com o seu corpo devendo claro está 

autolimitar-se com os princípios de “Bons Costumes” e da “Ordem Pública”. No 

entanto o profissional de saúde, também pode e deve informar o cidadão acerca dos 

actos ou procedimentos, promovendo a adesão do indivíduo aos mesmos, como 

forma de respeito pela dignidade humana. 

3.6. Factores Perturbadores 

Existem algumas dificuldades práticas na correcta implementação do 

consentimento informado no nosso país, tais como o baixo nível cultural da 

população em que “o médico é que sabe”, ele é quem diz o que se deve fazer, a 

desumanização de estruturas prestadoras de cuidados de saúde onde o 

consentimento informado fica reduzido a uma assinatura burocrática num documento 

e a postura de alguns profissionais de saúde preocupados apenas em tratar a 

doença e a não ver o doente como centro autónomo de direitos. 

3.6.1. Utente 

Tudo o que se relaciona com a saúde é problemático, mas existem factores 

que tornam ainda mais difícil o relacionamento entre doente e o profissional da 

saúde. Por isso torna-se necessário referir alguns dos mais importantes, como o 

stress, a ansiedade, a fadiga e a confusão pela falta de clareza da informação. 

                                            
182 Cf. MENESES, R., D., B. (1996), “Consentimento Informado e Verdade Ética Médica”, 
Revista Enfermagem Oncológica, n.º 0, p. 72. 
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Existem ainda factores do doente que influenciam a compreensão da 

informação fornecida no processo de consentimento informado, que segundo 

TOMÁS183 são a idade, a classe social, o medo de perder a atenção do profissional de 

saúde e a dimensão afectiva do doente. 

3.6.2. Profissional de Saúde 

No profissional também existem factores que influenciam este mesmo 

relacionamento e todo o processo de consentimento informado, tal como refere 

MARIZ184. Este Autor dá especial relevo à falta de clareza ou demonstração da 

mesma em relação ao diagnóstico ou prognóstico, ao facto de o profissional 

demonstrar falta de tempo em explicar integralmente toda a situação, à dificuldade 

em fornecer notícias desagradáveis evitando o assunto, à incompreensão quanto à 

importância da informação que deve fornecer, ao livre arbítrio quanto ao tipo e 

quantidade de informação que deve ser transmitida e, por último, à falta de 

experiência profissional e, por isso, o receio de envolvimento. Assim, se todos os 

profissionais de saúde conhecerem as suas limitações e todas as dificuldades do 

processo, o consentimento informado é possível e tido como essencial em toda a 

relação terapêutica. 

3.7. Implicações na Investigação Científica 

A investigação científica é uma das áreas onde o consentimento informado 

hoje se impõe e a sua origem remonta a um episódio acidental que pela primeira vez 

permitiu o estabelecimento de um “contrato” entre pesquisador e pesquisado. Hoje o 

indivíduo goza da liberdade institucionalizada de não ser observado sem 

autorização. 

Assim BEAUMONT, fisiologista norte-americano em 1822, responsabilizou-se 

por um projecto e posterior experimentação em que o doente, vítima de um acidente, 

permitiu a visualização continuada do seu estômago. O contrato estabelecido terá 

sido o precursor da terminologia “consentimento informado”. Pesquisador e 

pesquisado comprometeram-se por escrito a colaborar num processo de 
                                            
183 Cf. TOMÁS, Alexandre e POMBO, Carla (2001), “Consentimento Informado: Implicações 
na Autonomia do Doente”, Revista Enfermagem, Lisboa: Publicação da Associação 
Portuguesa de Enfermeiros, nº. 23 e 24, p. 50. 
184Cf. MARIZ, Manuel Augusto Duarte (2002), Consentimento Informado – Um Direito, Um 
Dever, Porto: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Tese de Mestrado, p. 41. 
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investigação sem contudo estabelecerem outros critérios necessários como a 

voluntariedade da acção, as informações transmitidas e o grau de compreensão das 

mesmas. 

Os crimes do Instituto de Frankfurt para a higiene racial e os dos campos de 

concentração da Alemanha nazi, marcados por diversos processos judiciais, 

determinaram uma primeira etapa do consentimento, o “consentimento voluntário” e 

datam de cerca de 1947. Outras etapas se seguiram e já aqui foram descritas. 

A investigação científica, tanto como a prática clínica, deve reger-se pelo 

princípio de que o indivíduo deve escolher voluntariamente, livre de coerção do 

médico, do investigador ou de outros profissionais de saúde, assim como dos seus 

familiares, amigos ou da própria sociedade. Também como na prática clínica na 

investigação científica, o consentimento deve ter um carácter activo e não ser uma 

mera concordância passiva. Deve idealmente expressar a reflexão e deliberação 

sustentada em valores próprios a cada indivíduo, seja ele um doente ou um 

voluntário, exercendo desse modo a sua autonomia e liberdade. Se depois de 

devidamente informado, ou a qualquer momento da investigação, decidir não aderir 

ao projecto, a sua decisão deve ser respeitada. 

No domínio da pesquisa biomédica distingue-se a pesquisa médica cujo 

objectivo é essencialmente o diagnóstico ou a terapêutica e a pesquisa cujo 

objectivo é puramente científico e sem valor de diagnóstico ou terapêutica directo 

para o sujeito da pesquisa. Já em 1964 a segunda parte da Declaração de 

Helsínquia refere-se à investigação clínica em combinação com o serviço 

profissional e a terceira parte à investigação clínica não terapêutica. Estas 

determinações foram sendo revistas até aos dias de hoje, visando a sua optimização 

e adequação aos tempos actuais. Hoje, esta Declaração contem determinações que 

protegem o Ser Humano, sujeito de investigação Biomédica e regulamentam a 

relação da investigação clínica com a actividade profissional e as normas sobre 

investigação clínica não terapêutica. 

Também a COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF MEDICAL SCIENCES, 

em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, estabeleceu as directrizes éticas 

internacionais para a pesquisa envolvendo Seres Humanos, preconizando o 

consentimento informado para a mesma. 

O significado do consentimento informado na investigação científica é, como 

vemos, semelhante ao que assume na prática clínica. A sua especificidade advem 
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de características adicionais, relacionadas com considerações éticas. Define-se 

consentimento informado quando os participantes possuem a informação adequada, 

compreendem-na, escolhem livremente e consentem ou declinam voluntariamente a 

participação na investigação. A investigação quantitativa enquadra-se perfeitamente 

nesta definição, mas à qualitativa levantam-se alguns problemas, nomeadamente o 

facto do investigador não poder predizer com exactidão todas as implicações do 

estudo. Este carácter de imprevisibilidade compromete o espírito do consentimento 

informado e a relação de confiança entre investigador e participante. Assim, as 

questões éticas vão sendo pesadas à medida que a pesquisa vai decorrendo. 

A investigação qualitativa e a sua natureza emergente obrigam a uma 

redefinição do consentimento informado. Assim, “decisão consensual” é uma 

expressão mais adaptada à metodologia qualitativa e obriga os investigadores a 

uma reavaliação permanente, exigindo também uma participação mútua e 

renegociação constante, dando ao participante a oportunidade de renunciar do 

estudo a qualquer momento. Só assim se observam as regras éticas. A discussão 

clara da investigação e os termos em que decorrerá é essencial à condição ética. 

A observação participante oculta, levanta outros problemas éticos onde se 

pesam, por um lado, o facto de o comportamento dos participantes mudar quando 

sabem ser alvo de observação e desse modo se comprometer a colheita de dados e 

por outro, a integridade do investigador sentir-se ameaçada quando se “engana” ao 

colher dados. Por tal, a observação participante oculta deve ser ponderada como 

metodologia de recolha de dados na investigação qualitativa, de modo a manter-se a 

integridade do estudo. 

A garantia do anonimato das fontes de informação apresenta-se com maior 

ou menor dificuldade de implementação, dependendo do tipo da investigação 

adoptada ser qualitativa ou quantitativa. Na metodologia qualitativa é impossível 

garantir em absoluto o anonimato das fontes, pois na recolha de dados, quer por 

entrevista, quer por observação participada, o investigador contacta pessoalmente 

com o participante. Contudo, conhecer a identidade do entrevistado não impica 

forsosamente que a revele no estudo. Em contrapartida na metodologia quantitativa 

é possível recolher todos os dados necessários a uma investigação sem conhecer 

especificamente os participantes inquiridos. 

A confidencialidade dos dados é também ameaçada na metodologia 

qualitativa uma vez que a amostra é geralmente pequena e o pormenor é importante 
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para os resultados da investigação, o que pode ser indutor de uma mais fácil 

correlação com o sujeito entrevistado. Para salvaguardar a vontade do participante, 

o investigador deve reafirmar repetidamente junto deste que a confidencialidade dos 

dados exarada no consentimento informado é um direito que o investigador deseja 

respeitar. 

Acontece na investigação qualitativa que dado o tamanho da amostra, o meio 

em que decorre o estudo e o pormenor dos dados, a identidade do participante 

torna-se quase conhecida. O investigador deve envidar todos os esforços para que 

tal não aconteça, mantendo a confidencialidade e anonimato dos mesmos. Esses 

esforços passam, por exemplo, por retirar material considerado não essencial mas 

identificador da identidade do participante revelado durante a entrevista. 

Em suma, aplicar os princípios da beneficência e justiça será o garante da 

confidencialidade e anonimato com que o investigador se compromete com o 

participante. De capital importância é o facto de que a investigação em enfermagem 

constitui um delicado balanço entre os princípios de investigação rigorosa e uma 

preocupação genuína pelo bem-estar do doente. 

3.8. Implicações na Prática 

O consentimento informado tendo nascido de uma necessidade de proteger e 

respeitar o Ser Humano na sua individualidade, autonomia e liberdade, desvirtua-se 

e transforma-se, em grande parte dos casos, numa prática rotineira e afastada dos 

seus princípios. 

Hoje, os vários documentos intitulados “consentimento informado”, não 

passam de simples protocolos entre doentes e profissionais de saúde, resultantes de 

uma medicina “defensiva” em que o clínico procura evitar questões legais 

decorrentes de qualquer processo clínico que não se tenha desenvolvido de forma 

esperada. É assim comum que o consentimento seja unicamente dado por uma 

assinatura numa folha estandardizada, constituindo exclusivamente um acto de 

aceitação/imposição e não de informação. 

Os doentes assinam um documento em que aceitam o proposto, sem 

saberem exactamente do que se trata, nem que outras alternativas se poderiam 

colocar. A competência do indivíduo para compreender o que está a aceitar também 

não é frequentemente considerada. Ao que hoje ainda se assiste é a uma fixação no 
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paradigma tradicional em que o médico manda, proíbe, tira e acrescenta, 

comunicando precariamente com o indivíduo são ou doente. 

As barreiras institucionais e organizacionais são frequentemente obstáculos à 

consideração que o indivíduo merece por parte do profissional de enfermagem, e por 

si só impedem o consentimento informado. Horário de cuidados de higiene, restrição 

e horário de visitas são dois exemplos da limitação da liberdade do doente e da sua 

vontade. 

Assim, o papel da sociedade tem sido passivo relativamente aos profissionais 

de saúde. Casos há em que de um consentimento informado se pretende passar a 

um consentimento “imposto” em que o utente exige resultados, e batalha por eles na 

justiça. Da relação de confiança passa-se assim à de desconfiança mútua. Esse 

estado de coisas acaba por contribuir para uma medicina mais defensiva e para um 

aumento da precariedade da comunicação, aliado também ao aspecto de, por 

vezes, ser sentido o consentimento como um atentado ao ego do médico que vê a 

sua autoridade e superioridade ameaçadas. 

É um círculo vicioso que se estabelece e que desconfigura totalmente os 

princípios do “consentimento informado”. A propósito, SERRÃO185 afirmou não estar o 

consentimento informado estabelecido na prática profissional. Ao nível da medicina 

pública e privada observa-se que o consentimento informado não passa de um pró-

forma e é um papel que os enfermeiros dão aos utentes para que estes assinem, 

sem que lhes seja explicado claramente o que se vai passar e muito menos as 

alternativas. Na maior parte das vezes a informação fornecida é relativa a uma 

decisão já tomada e não aos riscos, benefícios e alternativas existentes. 

É certo que a falta de informação prejudica a relação de confiança e 

indirectamente compromete o bem-estar do indivíduo e consequentemente o seu 

mais rápido restabelecimento. Acontece ainda que a informação é por vezes 

veiculada por vários profissionais de saúde que, desarticulados, fornecem-na 

desigualmente, comprometendo ainda mais a confiança do doente nos serviços de 

saúde. A responsabilidade de informar o doente é da competência do médico. 

Contudo a equipa de saúde é multidisciplinar e em certas ocasiões é oportuno que 

                                            
185 Cf. SERRÃO, Daniel (1992), “Uma Perspectiva Sócio-Cultural do Consentimento 
Informado”, in O Consentimento Informado: Actas do I Seminário promovido pelo Conselho 
Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, p. 
67. 
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seja o enfermeiro a esclarecer dúvidas, desde que dentro da equipa exista diálogo, 

de modo a evitar informações ambíguas e motivadoras de descrédito para a equipa. 

O enfermeiro deve então fornecer a informação dentro do âmbito da sua 

competência profissional, em conjunto com os membros da equipa multidisciplinar e 

pode, do mesmo modo, adoptar um dos modelos preconizados por SARA FRY186 no 

sentido da defesa dos doentes. O primeiro modelo é o modelo fundado na 

salvaguarda dos direitos fundamentais, em que o enfermeiro é responsável por 

informar o doente dos seus direitos e assegurar que é entendido e que o indivíduo 

sabe como exercê-los na instituição. Outro modelo é fundado nos valores, em que o 

profissional incentiva o indivíduo a discutir as suas necessidades e opções de 

acordo com os seus valores, modo de vida e/ou plano de acção. O enfermeiro deve 

assim fornecer ao doente as informações necessárias para que ele faça a escolha e 

tome decisões em posse de todos os dados. Sem impor valores ou sugerir decisões, 

o enfermeiro ajuda o doente a analisar todas as vantagens e desvantagens das 

diferentes alternativas e a fazer as escolhas que mais e melhor se adaptem às suas 

crenças e valores pessoais. Nesta perspectiva, KHONKE definiu a defesa do doente 

como “o acto de informar e ajudar uma pessoa a tomar as melhores decisões 

possíveis para si mesma”187. Também GADOW definiu o papel do defensor como o de 

“ajudar os doentes a discernir e a classificar os seus valores numa dada situação e, 

a partir desta auto-avaliação, tomar decisões que exprimam um conjunto de valores 

reafirmados ou mesmo recusados”188. SARA FRY aponta os modelos de defesa 

fundados no respeito pelas pessoas, em que o profissional de enfermagem, 

baseando-se nos valores fundamentais do doente, salvaguarda a dignidade 

humana, a intimidade e o respeito incondicional pelas suas decisões.  

O que se verifica na prática diária é o enfermeiro a solicitar ao doente a 

assinatura do referido consentimento para certos procedimentos, invalidando o 

princípio de que esta solicitação deveria ser efectuada pelo mesmo profissional que 

fornece a informação. Na verdade verifica-se que efectivamente o consentimento 

                                            
186 Cf. FRY, Sara, “Autonomie, Defense et Responsabilité; l’Éthique ao Chevet du Patient” in 
Éthique dês Soins Infirmiers, (coord.: Fowler, M. D. M.. e Levine-Ariff, J.), Paris: 
Medsi/McGraw-Hill, p. 55. 
187 KHONKE, M. E. (1980), “The Nurse as Advocate”, in American Journal of Nursing, 80, p. 
2038. 
188 GADOW, S. (1980), “Existential Advocacy: Philosophical Foundation of Nursing”, in 
Nursing: Images and Ideals, (coord.: Spicker, S. F. e Gadow, S.), New York: Springr-Verlag, 
p. 85. 
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informado praticado está muito aquém dos princípios com que nasceu e do modo 

como tem sido legislado. Para isso basta analisar a Circular da Direcção Geral de 

Saúde de Março de 1998 ou mesmo a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes da 

Direcção Geral de Saúde e compara-las com a generalidade da realidade de cada 

um no seu local de trabalho. 

O consentimento informado é, muitas vezes, considerado válido apenas para 

a relação médico-doente, sendo escassas as publicações que abordam este assunto 

à luz da enfermagem. Todavia, JÚLIO VIELVA refere que a Convenção dos Direitos do 

Homem e da Biomedecina, no artigo 5º, estabelece que o consentimento é um 

requisito de qualquer intervenção no domínio da saúde189, sem excluir as 

intervenções realizadas pelos enfermeiros. Este Autor defende que o enfermeiro 

deve contar com o consentimento informado nos cuidados que realiza. Como muitos 

cuidados de enfermagem se repetem diariamente no mesmo doente, como é o caso 

dos cuidados de higiene e conforto e tratamentos de feridas, estas acções não 

necessitam de um consentimento formal diário, sendo legítimo o enfermeiro presumir 

a manutenção do consentimento já anteriormente expresso. Em muitas situações, o 

consentimento manifesta-se através das expressões faciais, dos gestos, do tom de 

voz do doente que demonstram a sua aceitação. Contudo, o doente tem direito 

moral e legal a pedir informações complementares ou negar-se a ser objecto de 

actuações de enfermagem, bem como de negar-se a ser cuidado por determinado 

enfermeiro. O mesmo Autor atribui ao enfermeiro um papel preponderante na prática 

do consentimento informado. O enfermeiro, num clima de segurança, com tempo 

suficiente, é capaz de detectar e suprimir lacunas na informação que o médico 

transmitiu ao doente e, sempre que possível, deve completar a informação e 

esclarecer as dúvidas necessárias numa verdadeira relação de confiança. 

Como o enfermeiro está permanentemente em contacto com o doente, é 

capaz de avaliar a compreensão da informação recebida e detectar possíveis 

confusões e mal entendidos, assim como factores de índole cultural e emocional que 

dificultam uma compreensão adequada. Desta forma, o enfermeiro pode acrescentar 

dados valiosos sobre possíveis variações mentais e escala de valores do doente que 

                                            
189 Cf. VIELVA, J. (2002), Ética de la Profesiones. Enfermería, Bilbao: Ediorial Descleé De 
Brouwer, S. A., p. 177. A respeito deste artigo SILVA, P. (1997), Bioética. Convenção dos 
Direitos do Homem e da Biomedecina, Lisboa: Edições Cosmos, p. 39, comenta que 
“qualquer intervenção no corpo humano carece do consentimento do indivíduo. O 
consentimento, para ser válido tem de ser livre e esclarecido”. 
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determinam a sua capacidade de decidir. O enfermeiro pode, também, observar se o 

consentimento é livre, ou está sujeito a factores que interferem no exercício da 

liberdade. 

Contudo não é este o espírito ideal que deve presidir a um procedimento 

humanizante como o consentimento informado que, sendo esclarecido se torna um 

dever moral, respeitando a pessoa na sua autonomia e estabelecendo com ela uma 

relação terapêutica, de confiança e de comunicação. 
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4. CUIDAR EM ENFERMAGEM 

“Cuidar, é AJUDAR A VIVER”. 

R.Sainsaulieu 
 

“Afirmar que a função de 

enfermagem é original, é coisa 

difícil porque como podemos 

provar, que não se parece com 

mais nada que é única, que é 

marcada por características 

singulares que lhe são pessoais, 

que tem as suas leis”. 

L. Badouaille 

 
WALDOW refere “mesmo que constitua um atributo para todos os Seres 

Humanos, na área de saúde e em especial na enfermagem, o cuidar/cuidado é 

genuíno e peculiar e concordando com várias estudiosas no assunto, é a razão 

existencial da enfermagem”190. MCKENNA refere que é “ponto pacífico que há uma 

relação interdependente entre a qualidade com que são desempenhadas as tarefas 

de enfermagem e uma atitude de cuidar”191. 

Segundo um estudo realizado por RODRIGUES192, 78,44% dos enfermeiros 

inquiridos consideraram o “cuidar” como conceito específico da acção de 

enfermagem. Poder-se-á depreender que, na realidade, o cuidar se revela de grande 

importância na prática profissional de enfermagem. MCKENNA refere ainda que “o 

cuidar parece ser o núcleo central, ou a estrutura fundamental subjacente, para tudo 

o que é enfermagem”193. 

O cuidar é visto como o ideal moral da enfermagem, consistindo de esforços 

no sentido de proteger, promover e preservar, ajudando o outro a encontrar sentido 

na doença, sofrimento e dor, bem como na própria existência. 

                                            
190 WALDOW, V.; LOPES, M. e MEYER, D.(1995), p. 8. 
191 MCKENNA, Gilean (1994), “Cuidar é Essência da Prática da Enfermagem”, Revista 
Nursing, Lisboa: nº 80, p. 34. 
192 RODRIGUES, Manuel e AMARAL, Fernando (1997), “Sondagem sobre o Significado de 
Tratar e Cuidar”, Revista Sinais Vitais, n.º12, pp. 46 e 47. 
193 MCKENNA, Gilean (1994), p. 33. 
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MCKENNA defende que o desejo de cuidar e ajudar o outro é a motivação 

principal para a escolha da profissão de enfermagem. Além disso, “o ensino de 

comportamentos e atitudes do cuidar é uma componente subjacente de grande 

importância do curriculum de formação de enfermagem”194. Mas, então, como cuidar 

em enfermagem? 

Tem havido uma proliferação do curar como objectivo principal e uma 

adopção de técnicas que visam a cura, sendo que o cuidar ao nível do indivíduo e 

do grupo tem recebido cada vez menos ênfase do sistema, tornando-se cada vez 

mais difícil a enfermagem manter o seu ideal de cuidar na prática. 

O conceito da função de cuidar do enfermeiro está ameaçado pela evolução 

tecnológica que tem apelado à valorização da vertente tecnicista. 

Muitas vezes, os cuidados emocionais são prestados apenas quando há 

tempo, até porque actividades desenvolvidas para minimizar problemas a nível 

emocional não são quantificáveis e os resultados não são, na maior parte das vezes, 

imediatos. Além disso, existem, por vezes, más interpretações mesmo por parte de 

colegas enfermeiros “falar com os doentes não é visto como um trabalho real”195. 

WALDOW refere que “o cuidar/cuidado torna-se difícil e inadequado quando 

ocorre em situações que caracterizam apenas o desempenho de uma tarefa”196. 

De acordo com vários estudos, as acções de cuidar compreendem 

comportamentos expressivos, de orientação psicológica, bem como instrumentais, 

dirigidos, às necessidades físicas dos doentes197. 

MCKENNA defende que “a capacidade para desempenhar tarefas de 

enfermagem segura e competentemente é essencial como enfermeira, mas são as 

atitudes e emoções que a acompanham que estabelecem a diferença entre o 

desempenho das tarefas da enfermagem e a prestação de cuidados de enfermagem 

integrais”198. Na verdade, a prestação de cuidados físicos e instrumentais é 

fundamental para a recuperação e bem-estar dos doentes. Porém, numa verdadeira 

perspectiva de cuidar, a acção de enfermagem não pode, de forma alguma resumir-

se a este tipo de cuidados. 

                                            
194 MCKENNA, Gilean (1994), p. 35. 
195 GÂNDARA, M. N. e PEREIRA LOPES, M. A.(1994), “Cuidar em Enfermagem”, 
Enfermagem em Foco, n.º16, p. 42. 
196 WALDOW, V.; LOPES, M. e MEYER, D.(1995), p. 22. 
197 WALDOW, V.; LOPES, M. e MEYER, D.(1995), p. 22. 
198 MCKENNA, Gilean (1994), p. 35. 
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A orientação para o cuidar é uma orientação holística (de holos = todo), pois, 

além de atender à cura, quando possível, atende à pessoa na sua globalidade, 

tendo em consideração factores biológicos, psicológicos, sociais, culturais e 

espirituais, numa tentativa de compreensão da pessoa na sua plenitude, visando o 

seu bem-estar. Esta visão do Ser Humano encara a pessoa como uma totalidade, 

mais do que a soma das suas partes. Este cuidar holístico promove humanismo, 

saúde e qualidade de vida e uma abordagem individual, direccionada para a pessoa 

que integra todas as partes num todo unificado e significante. 

O cuidar em enfermagem deve passar por “ajudar a outra pessoa a cuidar de 

si própria favorecendo a sua potencialidade existencial de vir a ser”199. 

Os enfermeiros têm a possibilidade, mais do que outros profissionais de, 

durante o internamento, estar ao longo do dia muito próximos das pessoas através 

de tudo o que constitui a enfermagem. 

HESBEEN refere que “quando se atingem os limites de intervenção dos outros 

prestadores de cuidados, as enfermeiras e os enfermeiros terão sempre a 

possibilidade de fazer mais alguma coisa por alguém, de o ajudar, de contribuir para 

o seu bem-estar, para a sua serenidade, mesmo nas situações mais 

desesperadas”200. Contudo, isso só será conseguido numa perspectiva de cuidar, na 

qual “uma imensidão de ‘pequenas coisas’ dão a possibilidade de manifestar uma 

‘grande atenção’ ao beneficiário de cuidados”201. 

Estas “pequenas coisas” subjacentes ao cuidar em enfermagem são bastante 

bem perceptíveis no exemplo citado pelo mesmo Autor. Um cirurgião refere: “Não 

imagina o sentimento de poder que eu experimento enquanto cirurgião quando um 

paciente entra no bloco com uma fractura e sai sem ela, quando um paciente entra 

no bloco com um tumor e sai sem ele (…)”202. 

Na verdade, este tipo de situação é bastante reconhecido, até pelos 

resultados que são visíveis de imediato. No entanto, o Autor vai mais além, dizendo: 

“Não pude impedir-me de pensar no bem-estar dado pela enfermeira que, talvez, 

                                            
199 WALDOW, V.; LOPES, M. e MEYER, D.(1995), pp. 21 e 22. 
200 HESBEEN, Walter (2000), Cuidar no Hospital: Enquadrar os Cuidados de Enfermagem 
numa Perspectiva de Cuidar, Loures: Lusociência, p. 47. 
201 HESBEEN, Walter (2000), p. 47. 
202 HESBEEN, Walter (2000), p. 48. 
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simples e discretamente tinha dirigido um sorriso ao paciente ou lhe tinha tocado na 

mão no momento em que ele transpunha a porta do bloco operatório (…)”203. 

As competências para cuidar, quer relacionais, quer instrumentais, não são 

inatas, nem herdadas geneticamente, pelo que deverá sempre haver um esforço e 

empenho da nossa parte neste sentido. Assim, temos que impor, primeiro a nós 

próprios, a perspectiva e orientação para cuidar. Como refere WATSON “temos que 

tratar de nós com gentileza e dignidade antes de podermos respeitar e cuidar dos 

outros com os mesmos princípios”204. 

O cuidar requer envolvimento pessoal, social, moral e espiritual do enfermeiro 

e o comprometimento, primariamente, para com o próprio e para com os outros 

Seres Humanos. 

A enfermagem vive uma mudança histórica na vida da humanidade que 

poderíamos definir de “nova cultura” alicerçada de modo inédito nas aquisições do 

passado. A nova cultura supõe um universo cultural de referência renovado para 

compreender a enfermagem da actualidade. Por isso as perguntas que se façam à 

realidade contemporânea da enfermagem já não vão ter as respostas a partir 

somente das interrogações do que as provoca no universo cultural de referência 

elaborado com os paradigmas do passado, mas de um universo cultural que se 

pressente. Nem as palavras nem as coisas significam o mesmo quando muda a 

imagem global do universo a que pertencem. A pergunta que implica um problema, 

por simples que possa ser, expressa a surpresa do enfermeiro, imerso num universo 

cultural de referências, perante realidades que não consegue integrar 

harmoniosamente nele. A novidade nas chaves de leitura, que leva consigo a 

mudança de paradigma, faz com que a realidade apareça distinta do que então se 

havia “acreditado”, e que essa diversidade implique significados e possibilidades 

novas. Da segurança e da afirmação de significado das competências da 

enfermagem, que supunham as afirmações tradicionais, passa-se à dúvida e à 

busca do significado que encerram. Deste modo, a realidade “competências da 

enfermagem” já não é o centro de uma conceptualização definitiva, harmónica e 

ordenada, senão a periferia de uma delineação em expansão e mudança de onde a 

enfermagem tem de ir descobrindo e criando significado, ordem, norma e lei. 

                                            
203 HESBEEN, Walter (2000), p. 48. 
204 WATSON, Jean (2002), Enfermagem: Ciência Humana e Cuidar - Uma Teoria de 
Enfermagem, Loures: Lusociência, p. 62. 



Cuidar em enfermagem 
 

 82

O desempenho do trabalho dos enfermeiros nas unidades de internamento 

hospitalar exige rigor, qualidade e rapidez. Esta condição, resultante da conjugação 

de causas multifactoriais provenientes da evolução da profissão da enfermagem e 

do desenvolvimento em geral, tem obrigado os enfermeiros a uma reformulação 

constante das suas competências na área de actuação da prestação de cuidados de 

modo a possibilitar-lhes o assumir consciente da profundidade e amplitude das suas 

responsabilidades nesta área da saúde. 

Considerando as modificações que se têm vindo a operar no ensino e na 

prática de enfermagem, os enfermeiros são confrontados com um cenário de 

incertezas e de mudanças. O aumento da competitividade, as mutações científicas e 

tecnológicas, a introdução de novas tecnologias nos sistemas de saúde que 

caracterizam este início de milénio, têm posto em evidência as suas preocupações 

profundas. As perspectivas actuais apontam no sentido de que na sua generalidade, 

a prestação de cuidados pode não exigir do enfermeiro um alto nível de 

conhecimentos técnicos, dada a rápida obsolescência dos saberes. Contudo obriga 

a que a capacidade de se formar continuamente ao longo da sua existência se torne 

na base da sua sobrevivência. A formação deve por isso estar presente ao longo de 

toda a vida, e o seu objectivo é mais dirigido para o desenvolvimento de atitudes de 

autonomia, de adaptabilidade, de “aprender a aprender” do que simplesmente para o 

aumento de conhecimentos científicos e técnicos. 

As competências da enfermagem na área de actuação da prestação de 

cuidados parecem-nos pertinentes quando percebemos que a prestação de 

cuidados de enfermagem com qualidade não se confina ao âmbito das qualificações, 

embora o inclua. Por qualificação entendemos o conjunto de saberes resultantes de 

formações explícitas, passíveis de serem certificados. Mas nas décadas de oitenta e 

noventa, a ênfase é dada às competências por possuírem um carácter operatório e 

finalizado: “competências para agir” em situações concretas de trabalho específico, 

em que as experiências acumuladas sobre situações semelhantes são importantes, 

“dado que não devem ser a mera passagem do tempo, nem a longevidade; mas o 

refinamento de noções e teorias pré-concebidas ao encontrar muitas situações 

práticas reais que acrescentam à teoria nuances ou sombreados de diferença”205. 

                                            
205 BENNER, Patricia (1982), “From Novice to Expert”, in American Journal of Nursing, p. 
407. 
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Estas experiências, se forem suficientes, como refere BENNER206 permitem abarcar 

intuitivamente a situação, centrar-se na região fulcral do problema e operar a partir 

de um conhecimento profundo da situação. 

A qualidade sendo uma noção complexa, manifesta-se por atributos ou 

características que significam “qualidade”, tais como: competência e satisfação. 

Garantir aos utentes competência e satisfação deve ser objecto de igual 

preocupação por parte dos enfermeiros porque as características do seu trabalho o 

exigem. A prática da enfermagem requer competências intelectuais, habilidades 

técnicas e bom relacionamento humano. 

Outra consideração, diz respeito à proliferação de novas profissões na área 

da saúde com o consequente assumir de funções que antes eram atribuídas aos 

enfermeiros. Este facto sugere a necessidade de uma redefinição das competências 

reservadas aos enfermeiros. Será que ao serem substituídos numas não terão de se 

aperfeiçoar e de redescobrir outras? 

A enfermagem vem sendo perspectivada como ciência e arte do Cuidado. 

Cuidar do Ser Humano da concepção até à morte com respeito pelos aspectos 

humanísticos da vida e pelos princípios científicos, tem sido característico desta 

profissão. Por profissão entendemos “um serviço especializado, caracterizado pela 

competência, autonomia, responsabilidade e colaboração, que responde a 

objectivos sociais”207. Neste sentido, a enfermagem é “um serviço aos indivíduos e 

às, famílias; portanto à sociedade”208. Entendida deste modo, “a enfermagem 

enquanto disciplina prática é corpo de conhecimentos científicos aplicados com o 

objectivo de oferecer aos indivíduos um serviço essencial que consiste em fomentar 

a capacidade de actuar positivamente na sua saúde”209. 

Tal como acontece em outras profissões, a enfermagem é uma profissão que 

se aprende, e por isso o exercício de enfermagem é precedido de formação 

profissional. Por formação profissional entendemos um conjunto de actividades 

organizadas com o fim de proporcionar a oportunidade e os meios para habilitar 

enfermeiros com os conhecimentos (saberes), com as capacidades (saber fazer) e 

com as atitudes (saber ser) necessários para o exercício competente da profissão de 

                                            
206 Cf. BENNER, Patricia (1982), p. 407. 
207 KÉROUAC, Suzanne (1994), p. 139. 
208 ABDELLAH, Faye Glenn (1989), p. 80. 
209 ROY, Callista (1989), p. 263. 
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enfermagem. Por competências e de acordo com MITRANI210, entendemos 

características subjacentes de um indivíduo e que têm uma relação de causa e efeito 

com o desempenho das funções. 

O Autor refere ainda que “as competências podem ser motivações, traços de 

carácter, conceito de si próprio, atitudes ou valores, conhecimentos, ou ainda 

aptidões cognitivas ou comportamentais, qualquer característica individual que 

possa ser medida com fiabilidade e que se possa manifestar, em ordem à 

diferenciação significativa dos sujeitos (...) que possuem o domínio da função, 

daqueles que o não possuem”211. 

Este parece-nos ser um conceito amplo e de âmbito geral. E na enfermagem, 

o que pode entender-se por competências? Fomos à procura e recolhemos alguns 

exemplos. Para KÉROUAC “a competência é um conhecimento aprofundado e 

reconhecido que confere um sentimento de mestria, uma habilidade para gerir na 

complexidade, e uma capacidade de planificar e de decidir”212. Muito semelhante 

parece-nos ser a opinião de BENNER relativa ao mesmo assunto: “competência é um 

estado de mestria, a capacidade de lidar e gerir as muitas contingências da 

enfermagem clínica”213. Abrindo um pouco mais o horizonte das competências da 

enfermagem, surge ROACH afirmando que “competência é um estado de possuir 

conhecimentos, julgamento, capacidade, energia, experiência e motivação”214. 

Por tudo isto, parece-nos claro que as competências da enfermagem não se 

resumem a um saber. O saber é a força de trabalho para uma prática consciente e 

reflectida. Mas estando subjacentes ao saber, as competências têm a ver com 

motivações e aptidões para lidar e gerir as muitas contingências da enfermagem 

clínica. Por conseguinte, a competência tem um carácter operatório e finalizado de 

“competência para agir”. Por isso, como diz GUY LE BOTERF215, ela caracteriza-se por 

um “saber mobilizar”, em tempo oportuno, conhecimentos que foram adquiridos 

através da formação e da prática clínica. Ser competente significa saber aplicá-los 
                                            
210Cf. MITRANI, Main; DALZIEL, Murray M. e BERNARD, Annick (1994), Homens e 
Competências: A Gestão dos Recursos Humanos na Europa, Lisboa: Edições de Gestão 
L.da., p. 25. 
211 Cf. MITRANI, Main; DALZIEL, Murray M. e BERNARD, Annick (1994), p. 25. 
212 KÉROUAC, Suzanne (1994), p. 136. 
213 BENNER, Patricia (1982), p. 405. 
214 ROACH, Simone (1993), The Human Act of Caring, Ottawa: Canadian Hospital 
Association Press, p. 14 
215 BOTERF, Guy Le (1994), “Modelos de Aprendizagem em Alternância na Comunidade: 
Cinco Desafios a Enfrentar”, Formar: Revista dos Formadores, Lisboa, n º 10, pp. 40-46. 
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quando necessário e em circunstâncias apropriadas. Depois de saber mobilizar os 

conhecimentos, é preciso “saber integrá-los”. Para ser competente é necessário 

saber organizar os planos, seleccionar e integrar o que pode ser útil para executar 

as actividades profissionais e remediar as disfunções. Posteriormente, a 

competência caracteriza-se por um “saber transferir”. Toda a competência digna 

desse nome é transferível ou adaptável, não se limitando à execução de tarefas 

únicas e repetitivas. 

Segundo MITRANI216, as competências de motivações, como a motivação para 

o sucesso, começam a desenvolver-se nos primeiros anos de vida e só se alteram 

lentamente na idade adulta, enquanto que as competências baseadas na qualidade 

de trabalho podem adquirir-se de forma relativamente rápida em qualquer momento 

da vida profissional. Por tudo isto, a competência é cimentada no tempo, ao longo do 

percurso pessoal e profissional, que é naturalmente feito de estudos e de 

actividades, de experiências e de projectos, de envolvimento operativo, afectivo e 

espiritual. 

Os cuidados de manutenção da vida e os de reparação dos danos que a 

doença possa causar nas pessoas, ocupam e preocupam os enfermeiros. 

Pressupõem o discernir dos hábitos de vida e dos problemas do indivíduo, família e 

comunidade, o aplicar dos meios necessários e disponíveis na efectuação de 

cuidados aos três níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. 

Entendida a enfermagem como ciência e arte, na prática dos cuidados uma e 

outra devem ser geridas numa complementaridade construtora do seu ideal moral, 

por meio do qual, o fim é a protecção, a promoção e a preservação da dignidade 

humana. Resulta daqui que a enfermagem enquanto profissão é também uma 

direcção de vida caracterizada pelo interesse, centrada e concentrada no Ser 

Humano como fundamento e fim da sua acção. Destinado a um Ser Humano Total, o 

exercício da enfermagem encarna a ideia de excelência, isto é, a capacidade de 

fazer a quem se deve, o que se deve, no momento em que se deve e do modo que 

se deve, a partir de um conhecimento profundo da situação, do rigor de actuação e 

do empenhamento comprometido. 

                                            
216 Cf. MITRANI, Main; DALZIEL, Murray M. e BERNARD, Annick (1994), p. 74. 



Cuidar em enfermagem 
 

 86

4.1. Abordagem histórica 

De acordo com COLLIÈRE “a prática de cuidados é, sem dúvida, a mais velha 

prática da história do mundo”217. 

Primeiramente, o cuidar218 foi visto como forma indispensável de assegurar a 

continuidade da vida humana, individual e em grupo, fazendo recuar a morte. 

De acordo com SILVA “o mundo que o homem construiu para si demanda 

cuidados: o fogo, as plantas, os instrumentos de trabalho, os animais domésticos, 

etc.”219. O Homem simplesmente não vive sem cuidados. 

O cuidar envolvia, então, actividades como zelar pelo território, repelir o 

inimigo, proteger a família e pertences materiais, actividades estas mais ligadas ao 

homem. A mulher, por sua vez, cuidava das crianças, assegurando e mantendo a 

continuidade da vida humana220 De acordo com WALDOW “todos os atributos de 

cuidar/cuidado (…) constituem uma condição da nossa humanidade”221. 

SILVA222 refere que o papel de cuidar ligado à imagem da mulher tem feito 

parte da existência humana desde o início dos tempos, imagem essa que foi 

desenvolvida a partir do desempenhar do papel de mãe. A maternidade, os cuidados 

aos recém-nascidos e às crianças, deu relevo a esta relação entre a mulher e o 

cuidar. Isso é evidente na utilização em inglês do termo nurse para referir quer a 

mulher que amamenta, quer a pessoa que cuida os doentes. A mulher cuidava 

também da alimentação, refeições, e cultura de plantas pelas suas propriedades 

medicinais. 

A mesma Autora salienta que mais tarde, com o advento do Cristianismo, o 

cuidar surge ligado ao papel feminino das irmãs de caridade, que prestavam 

                                            
217 COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), Promover a Vida: da Prática das Mulheres de 
Virtude aos Cuidados de Enfermagem, Lisboa: Lidel-Edições Técnicas e Sindicato dos 
Enfermeiros Portugueses, p. 25. 
218 De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2003) da Porto Editora, cuidar 
origina-se do latim cogitãre - “pensar” e é definido como “aplicar a atenção a”, “tratar”, 
“interessar-se por”. Na verdade, o cuidar faz parte das necessidades básicas para a 
sobrevivência da vida humana: o cuidar de si, o cuidar do outro e ser cuidado. “Cuidar, é 
ajudar a viver” segundo COLLIÈRE, Marie Françoise (1999), p. 227. 
219 SILVA, Eliete Maria (1993), “A Arte de Curar e a Arte de Cuidar: a Medicalização do 
Hospital e a Institucionalização da Enfermagem”, Revista Brasileira de Enfermagem, Vol. 46, 
n.ºs 3/4, p. 303. 
220 Cf.COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), p. 28. 
221 WALDOW, V.; LOPES, M. e MEYER, D.(1995), p. 8. 
222 Cf. SILVA, Eliete Maria (1993), p. 304. 
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cuidados a nível espiritual e protegiam a integridade corporal por meio da castidade 

e pureza. 

As Ordens religiosas, tinham como missão acolher os sem-abrigo, cuidar de 

órfãos e pessoas doentes. Por conseguinte, as irmãs de caridade cuidavam de 

doentes e feridos. Assim “as dimensões filantrópica e caritativa eram a tónica desse 

‘cuidar’ quase ‘doméstico’”223. 

As enfermeiras, mulheres consagradas, exerciam a sua prática como um acto 

de caridade, dedicando totalmente as suas vidas a cuidar dos sofredores. COLLIÈRE 

refere que “(…) as mulheres consagradas colocam, durante vários séculos, as suas 

vidas ao serviço dos doentes e dos indigentes (…)”224. O cuidar foi, muitas vezes, 

considerado como uma característica pessoal intrínseca à mulher. 

Posteriormente, a enfermagem torna-se numa profissão mais respeitável e 

directamente ligada à Medicina e aos conhecimentos relativos a esta. A enfermeira 

passa, então, a ser vista como auxiliar do médico, executando tudo o que o médico 

dizia ser necessário para cuidar do doente, cumprindo prescrições, rotinas 

estandardizadas e relacionadas com o diagnóstico feito pelo médico. Era, então, 

valorizado o saber-fazer com o objectivo máximo de curar. Segundo COLLIÈRE “mais 

do que nunca, a prática de enfermagem terá por objecto o tratamento da doença, 

considerada isoladamente”225. 

MCKENNA refere que “as enfermeiras atiraram fora aspectos do seu papel e, 

em troca, assumiram tarefas de rotina que a profissão médica abandonou”226. 

A Medicina assumiu, face à sociedade, a responsabilidade pela saúde, 

prestigiando o valor de curar, e a prática de Enfermagem tem sido directamente 

controlada por esta. Contudo, actualmente, os valores curar e cuidar tendem a 

assumir posições idênticas. A enfermagem está, cada vez mais, a assumir como 

valor próprio o cuidar, em que a pessoa é vista como uma totalidade, mente, espírito 

e corpo, com autonomia e dignidade. Segundo BOLANDER “cada enfermeiro deve ser 

responsável por cultivar uma imagem positiva através da sua conduta e prática 

pessoais”227. 

                                            
223 SILVA, Eliete Maria (1993), p. 304. 
224 COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), p. 69. 
225 COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), p. 95. 
226 MCKENNA, Gilean (1994), p. 36. 
227 BOLANDER, Verolyn Rae (1998), Enfermagem Fundamental: Abordagem 
Psicofisiológica, Lisboa: Lusodidacta, p. 11. 
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4.2. O saber o fazer e o ser em enfermagem 

A prática da enfermagem baseia-se num conjunto de saberes fundamentais 

que lhe confere especificidade e originalidade no conjunto das demais profissões da 

saúde. Constatamos que os cuidados de enfermagem, na lógica de resposta a 

situações de carência de pessoas ou de grupos, mobilizam múltiplos tipos de 

saberes. Este facto exige que o enfermeiro no decurso da sua formação em 

alternância (formação em sala de aula alternando com períodos de formação em 

estágio) e ao longo da sua prática clínica, adquira um amplo conjunto de saberes, 

habilidades e atitudes, tanto do seu próprio campo de conhecimentos dos cuidados 

de enfermagem como de ciências afins, de modo a formar o corpo cognitivo dos 

saberes de que precisa228. Procurar descrever quais são estes saberes, torna-se 

necessário para a compreenssão da amplitude e abrangencia do nosso estudo e, 

por isso, neste ponto tentamos explorar noções relativas aos saberes que na opinião 

de diversos autores, devem estar implícitas e expressas nas competências da 

enfermagem na área de actuação da prestação de cuidados. O conteúdo e a forma 

como estes enfermeiros sistematizam os saberes necessários aos cuidados de 

enfermagem merecem o nosso particular interesse. 

Começamos por abordar o que pode entender-se por modelos conceptuais 

dos cuidados de enfermagem e qual o seu significado para a prática clínica. 

Posteriormente, referir-nos-emos aos conhecimentos científicos, técnicos, 

relacionais, éticos, legais e sociais que no âmbito da informação de que dispomos 

actualmente, o enfermeiro deve conhecer, assimilar e praticar. Para não nos 

alongarmos demasiado na nossa exposição, não descreveremos os saberes 

provenientes das ciências afins da enfermagem, embora nos pareça um assunto 

interessante pelo significado que têm na formação e na prática dos enfermeiros. 

Todavia, achamos oportuno referir que os actuais cursos superiores de enfermagem 

incluem estudos em disciplinas diversificadas, como a biologia humana, a psicologia, 

a antroposociologia, entre outras, no sentido de possibilitar aos formandos a 

compreensão da individualidade humana na sua essência e existência. Outras 

                                            
228 Cf. PHANEUF, Margot (1993), Cuidados de Enfermeria: El Proceso de Atención de 
Enfermeria, Madrid: Interamericana-McGRAW-HILL, p. 4. Para PHANEUF, o segundo 
elemento da competência são os conhecimentos que servem de base aos cuidados de 
enfermagem, nomeadamente os conhecimentos científicos, técnicos, relacionais, éticos e 
legais. 
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disciplinas, como a fisiopatologia e a microbiologia, entre outras, ajudam-no a 

perceber o processo de morte a que todo o ser vivo, mercê da sua condição de 

finitude, está sujeito. 

Partindo do pressuposto de que o percurso pessoal de aquisição de 

conhecimentos e competências requeridos para o exercício idóneo da enfermagem é 

fundamentalmente feito de projectos e de estudos, de experiências e de actividades, 

num envolvimento cognitivo, afectivo e operativo, decidimos apresentar com base 

num trabalho de BENNER229 que explica o lugar e a importância dos conhecimentos e 

das experiências profissionais no processo de aquisição de habilidades em 

enfermagem clínica, os estádios de evolução por que passa o enfermeiro desde o 

principiante ao perito. 

Uma das metas mais ansiadas da enfermagem foi atingir a profissionalidade. 

Segundo MILLER230 os elementos imprescindíveis para atingir a profissionalidade da 

enfermagem são alcançar um corpo de conhecimentos dentro do âmbito 

universitário e uma orientação científica na graduação, conseguir as competências 

necessárias para resolver o diagnóstico e tratamento das respostas humanas face 

aos problemas de saúde potenciais ou actuais e definir e especificar as técnicas e 

competências. Nas últimas décadas, o crescimento da profissionalidade da 

enfermagem tem passado fundamentalmente pela construção de um corpo de 

conhecimentos de âmbito universitário que integra experiências e competências 

específicas que lhe permitem exercer autoridade dentro do seu campo específico, 

pela formalização de um Código Deontológico do Enfermeiro e pela delineação da 

cultura profissional. 

A enfermagem é simultaneamente uma ciência e uma arte, e como tal, 

relaciona-se com as preocupações físicas, psicológicas, sociológicas, culturais e 

espirituais do indivíduo231. Por isso, “a enfermagem profissional é quem oferece 

assistência directa aos indivíduos onde quer que se encontrem com o propósito de 

                                            
229 BENNER, Patricia (1982), pp. 402-407. 
230 MILLER (1985), p. 25, in KOZIER, Barbara; ERB, Glonora e OLIVIERI, Rita (1993), 
Enfermeria Fundamental: Conceptos, Procesos y Prácticas, 4ª ed., Tomo I, Madrid: 
Interamericana-McGRAW-HILL, p. 8. 
231 Cf. DOENGES, Marilynn E. e MOORHOUSE, Mary Frances (1994), Aplicação do 
Processo de Enfermagem e do Diagnóstico de Enfermagem: Um Texto Interactivo, Lisboa: 
Lusodidacta, p. 1. 
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evitar, aliviar, diminuir ou eliminar a sua sensação de insuficiência e desamparo”232. 

Enquanto a ciência da enfermagem é caracterizada pela objectividade que procura 

explicar o Ser Humano pelas leis da matéria e da vida, a arte educa a sensibilidade 

do enfermeiro para a singularidade de cada Ser Humano na forma como 

experimenta e dá significado à sua própria experiência. Por tudo isto, ciência e arte 

em enfermagem complementam-se entre si e convergem para uma única finalidade, 

a de assistir o Ser Humano, pois “o exercício dos cuidados é o auge central da 

enfermagem”233, a tal ponto que “a função de uma enfermeira é ajudar o indivíduo, 

são ou doente, na realização daquelas actividades que contribuam para a saúde ou 

para a sua recuperação (…) e que ele realizaria se tivesse a força, a vontade ou os 

conhecimentos necessários”234. Neste sentido, o enfermeiro deve possuir a 

capacidade de ajudar o indivíduo na realização daquelas actividades que contribuam 

para a saúde ou a sua recuperação, deve actuar com dinamismo e em consonância 

com os objectivos da acção. Os cuidados básicos de enfermagem são considerados 

como um serviço resultante da análise das necessidades humanas. De acordo com 

HENDERSON, as necessidades humanas são comuns aos Seres Humanos. Contudo, 

a forma como são experimentadas, expressas e satisfeitas, varia de pessoa a 

pessoa. Por isso, “a enfermagem compõe-se dos mesmos elementos identificáveis 

em cada Ser Humano. Porém, estes hão-de ser adaptados às modalidades e 

singularidades de cada um”235. 

Consciente deste seu papel peculiar junto do doente e munido de um vasto 

conjunto de conhecimentos, o enfermeiro deve submeter todos os seus saberes e 

princípios de actuação, a um processo rigoroso que lhe permita planificar os 

cuidados, orientando-os para a individualidade, a continuidade e a qualidade. Para o 

conseguir, o instrumento lógico de que se serve é o processo de enfermagem. O 

processo de enfermagem, tal como o entendem os autores, é a dinâmica das acções 

sistematizadas e interrelacionadas que visa a assistência ao Ser Humano. Este 

                                            
232 ORLANDO, Ida Jean (1989), “Teoria de la Respuesta Profisional Disciplinada”, in 
Modelos y Teorias de Enfermeria, (coord.: Marriner), Barcelona: Edições ROL S. A., p. 181. 
233 WATSON, Jean (1994), “Filosofia y Ciencia de la Asistencia”, in Modelos y Teorias en 
Enfermeria, (coord.: Marriner), Madrid: Mosby/Doyma Libros, 3 ªed., p. 143. 
234 HENDERSON, Virginia (1994), “Definición de la Enfermeria”, in Modelos y Teorias en 
Enfermeria, (coord.: Marriner), Madrid: Mosby/Doyma Libros, 3ª ed., p. 104. 
235 HENDERSON, Virgínia, in FERNANDEZ FERRÍN, Carmen; NOVEL MARTÍ, Gloria 
(1993), El Proceso de Atención de Enfermeria: Estudio de Casos, Barcelona: Ediciones 
Científicas e Técnicas, p. 8. 
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propicia o desenvolvimento lógico e sistemático do trabalho do enfermeiro e confere-

lhe rigor científico. Em si mesma, “a metodologia científica é neutra”236, e de algum 

modo esquelética. Assim, requer uma roupagem que lhe dê orientação e significado 

na consecução dos objectivos da enfermagem. Entendido deste modo, o processo 

de enfermagem “deve apoiar-se num modelo teórico que o oriente para a realidade 

elegida”237. 

Aprofundando um pouco mais estas questões, abordaremos, também, a 

especificidade do trabalho de enfermagem na vertente cuidar/tratar, o processo de 

enfermagem como metodologia de trabalho, o corpo humano numa perspectiva de 

objecto de intervenção humanizante e de expressividade. 

Ao considerar o desenvolvimento do enfermeiro como um todo no plano 

cognitivo, psicomotor e afectivo, a problemática das competências profissionais abre 

uma porta importante no caminho do desenvolvimento pessoal. Com efeito, coloca-

nos diante das potencialidades da pessoa. Segundo ARISTÓTELES238, algumas 

capacidades são postas em nós pela natureza, como os sentidos, outras vêm-nos do 

hábito contraído, como a habilidade de tocar flauta, e outras são fruto do estudo, 

nomeadamente as artes. Achamos que o ser em enfermagem é produto desta 

tríplice dimensão: capacidades naturais, hábitos contraídos e estudo. Sendo assim, 

tudo o que no enfermeiro não é posto pela natureza terá de o alcançar pelo exercício 

e pelo estudo. 

Os enfermeiros, perante os desafios do exercício da profissão, agem e 

reagem, formam-se e desenvolvem-se, constroem-se num modo de ser enfermeiro 

que os diferencia dos demais profissionais da saúde, quer por aquilo em que 

acreditam e fazem, quer pelo modo como o fazem. 

O exercício da enfermagem exige do enfermeiro elevadas competências de 

motivação para o sucesso, de comunicação, planificação e de execução. A 

formação, enquanto momento específico de aquisição de algumas competências, 

tem um papel importante, embora não único, porque o contributo pessoal para aquilo 

que se quer ser como pessoa e como profissional tem um poder decisivo na 

construção do perfil pessoal. 

                                            
236 PHANEUF, Margot (1993), p. 6. 
237 PHANEUF, Margot (1993), p. 6. 
238 ARISTÓTELES (1991), Ética Nicomaqueia, (tradução do original grego por Clarisse 
Tavares) Mira-Sintra: Publicações Europa-América, p. 35. 
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Segundo MITRANI, “as competências apresentam-se sob a forma de iceberg, 

formando as capacidades, qualidades e atitudes a parte superior. Os elementos que 

constituem a parte inferior são menos visíveis, mas condicionam e influenciam os 

dois aspectos precedentes”239. Por conseguinte, as competências são influenciadas 

essencialmente pelas motivações pessoais, pelos traços de personalidade e pelas 

exigências da profissão. 

4.2.1. Os modelos conceptuais dos cuidados de enfermagem 

Qualquer profissão deve saber explicar que serviço presta à sociedade e 

delinear o campo específico da sua actividade. Para isso, tem de definir o objecto da 

sua profissão, a finalidade da sua actuação, as dificuldades do seu cliente, a 

natureza e consequências da sua intervenção, e por isso, “o primeiro elemento de 

competência em que o enfermeiro deve fundamentar a sua prática é o conhecimento 

de um modelo conceptual dos cuidados de enfermagem”240. Um modelo de 

enfermagem é “uma imagem ou representação do que é a enfermagem”241, de quais 

são as suas crenças e valores, os objectivos do seu exercício, e os conhecimentos e 

técnicas de tratamento. Partindo desta definição, façamos uma consideração em três 

pontos: crenças e valores da enfermagem, objectivos do exercício de enfermagem e 

conhecimentos e técnicas de tratamento. 

4.2.1.1. Crenças e valores da enfermagem 

As crenças e os valores da enfermagem referem-se aquilo em que os 

enfermeiros acreditam como grupo profissional sobre o que vale a pena fazer para 

bem dos doentes, da profissão e deles próprios. Segundo KOZIER, “uma crença 

(opinião) é algo aceite como certo numa discussão das possibilidades mais do que 

no estabelecido. É um tipo particular de atitude cujo componente cognitivo se baseia 

mais nas crenças pessoais do que nos factos”242. Por seu lado, um valor pode 

definir-se como algo digno de estima, “uma disposição afectiva para com uma 

                                            
239 MITRANI, Main; DALZIEL, Murray M. e BERNARD, Annick (1994), p. 134. 
240 PHANEUF, Margot (1993), p. 2. 
241 PEARSON, Alan e VAUGHAN, Barbara (1992), Modelos para o Exercício de 
Enfermagem, Lisboa: Associação Católica dos Enfermeiros e Profissionais de Saúde, p. 14. 
242 KOZIER, Barbara; ERB, Glonora e OLIVIERI, Rita (1993), Enfermeria Fundamental: 
Conceptos, Procesos y Prácticas, 4ª ed., Tomo I, Madrid: Interamericana-McGRAW-HILL, p. 
137. 



Cuidar em enfermagem 
 

 93

pessoa, um objecto ou uma ideia”243. Dito de um modo mais abrangente e com 

palavras de SIMON, “os valores são conjuntos de crenças pessoais e atitudes 

aplicadas à verdade e à beleza, dignos de qualquer pensamento, objecto ou 

comportamento. São as acções orientadas com um propósito determinado e que dão 

significado à vida”244. Toda a pessoa, nomeadamente o enfermeiro, o doente, o 

médico, possui um conjunto de valores pessoais que a influencia. Pela vivência dos 

valores, a pessoa fica mais enriquecida, expõe a sua interioridade no que ela tem de 

mais humano, sendo estes incorporados nas suas vidas através da observação e 

interacção com ambientes sociais, culturais e religiosos. Existem várias formas de 

transmissão de valores, como a modelação, o deixar andar (laissez-faire), a 

“moralização”, e a escolha responsável245. Para que cada pessoa reconheça os seus 

próprios valores, isto é, para que os clarifique, numa perspectiva pessoal e 

profissional é necessário que desenvolva um pensamento ético, efectivamente 

reflexivo. 

É ao longo da socialização na profissão (enquanto estudantes e quando 

profissionais) que esta reflexão se deve realizar. A clarificação de valores é um 

processo pelo qual os indivíduos encontram as suas próprias respostas às 

situações, isto é, os seus valores. Segundo ANDRADE246, a clarificação de valores é 

essencial para o crescimento individual e é um processo que guia a acção do 

profissional, pois fomenta a consciência e a visão interior de cada um, permitindo 

assim que a pessoa construa o seu referencial ético, fundamental para uma 

completa competência profissional. Os valores são incorporados nas suas vidas 

mediante a observação e a interacção com ambientes sociais, culturais e religiosos. 

De acordo com a Sociedade Francesa de Acompanhamento e de Cuidados 

Paliativos “os valores podem ser definidos como guias de comportamento que se 

desenvolvem e amadurecem: eles dão sentido à vida. Os valores são elementos que 

indicam a forma como a pessoa decidiu fazer uso da sua vida e que a ajudam a 

                                            
243 KOZIER, Barbara; ERB, Glonora e OLIVIERI, Rita (1993), p. 137. 
244 SIMON (et al.) (1993), Enfermeria Fundamental: Conceptos, Procesos y Prácticas, 4ª ed., 
Tomo I, Madrid: Interamericana-McGRAW-HILL, p. 137. 
245 Cf. KOZIER, B., (et al) (1995), Conceitos y Temas em la Prática de la Enfermería, Madrid: 
Interamericana-Mcgraw-Hill, 2ª ed., p. 210. 
246 Cf. ANDRADE, Júlio Vaz (1992), Os Valores na Formação Pessoal e Social, Lisboa: 
Texto Editora. 
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escolher livremente, após reflexão amadurecida”247. Os valores pessoais reflectem 

também as experiências e a inteligência da pessoa na integração e defesa que deles 

faz. Alguns exemplos de valores pessoais mais comuns são a autoestima, a 

honestidade, o amor, a paz, o trabalho, a segurança, a beleza, a unidade familiar, a 

actividade intelectual e a segurança económica. Os de tipo profissional são, 

frequentemente, o reflexo e uma ampliação dos valores pessoais. Como “a 

enfermagem é uma profissão que se baseia nos cuidados, os valores profissionais 

da enfermagem relacionam-se com a competência e a compaixão”248, que são 

requisitos fundamentais para prestar cuidados de enfermagem com qualidade. De 

entre os valores profissionais mais comuns e de acordo com KOZIER e 

colaboradores249, destacamos o respeito pelas pessoas e pela sua autonomia, a 

beneficência, a confidência, a fidelidade e a justiça. Estes e muitos outros valores 

estão inerentes aos cuidados de enfermagem. Os enfermeiros desenvolvem as 

crenças e os valores profissionais durante a sua integração na profissão, mediante 

os Códigos Éticos de Enfermagem, e pelo cumprimento do Código Deontológico, 

que retomou novo impulso com a aprovação do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. 

No Código Deontológico do Enfermeiro, o artigo 78º, n.º 1, refere que as 

intervenções de Enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa, da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro. O n.º 2, refere que são 

valores universais a observar na relação profissional: igualdade, liberdade 

responsável, com capacidade de escolha, tendo em atenção o bem comum, a 

verdade e a justiça, o altruísmo e a solidariedade, competência e aperfeiçoamento 

profissional. O n.º 3 refere que são princípios orientadores da actividade dos 

enfermeiros: a responsabilidade inerente ao papel assumido perante a sociedade; o 

respeito pelos direitos humanos na relação com os clientes; a excelência do 

exercício na profissão em geral e na relação com outros profissionais. 

Vivemos numa sociedade que tem necessidade de propostas concretas, 

alicerçadas nos ideais de solidariedade, de amizade e de respeito pela dignidade da 

pessoa humana. Os enfermeiros partilham e vivem este ideal, não só porque são 

parte integrante dessa mesma sociedade, mas também porque fruto da sua 
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formação profissional, são chamados a agir, tendo por base valores que vão de 

encontro a este mesmo pressuposto. Constituem reflexo disto os valores universais 

acima referidos. A verdade e a justiça são valores que só fazem sentido em 

sociedade porque pressupõem relação, interacção, mas também respeito pela 

autonomia e dignidade, não se sobrepõem ou subjugam a outros valores, mas 

encontram-se num plano de igualdade. A sua importância e necessidade são 

apenas definidas tendo como fim o bem, em harmonia com os princípios éticos. A 

verdade constitui uma aspiração profunda do Ser Humano, dela brota a exigência da 

veracidade como ética global. Na dimensão interpessoal da verdade, a comunicação 

entre os homens é o prolongamento do próprio ser verdadeiro do Homem. Torna-se 

assim o primeiro gesto da verdade pessoal e do agir verdadeiro250. O nosso 

compromisso com a verdade diz respeito apenas aos cuidados de enfermagem e a 

todos os actos praticados ou delegados pelos enfermeiros, pelo que devemos ser 

cautelosos para não nos imiscuirmos naquilo que diz respeito a outros profissionais. 

Ainda que muitos dos cuidados sejam planeados e executados autonomamente, são 

decorrentes de diagnósticos ou prescrições médicas, o que torna difícil, muitas 

vezes, definir o que dizer sem incluir informações que saem do âmbito dos actos de 

enfermagem. A justiça vive paralelamente com a verdade. 

De acordo com NUNES E REGO251 a justiça utiliza-se no plano do direito ou da 

legalidade, domínio jurídico e da justiça retributiva, mas também significa igualdade 

com os demais, ou equidade, falando-se então de justiça distributiva. É na justiça 

distributiva que se enquadram os cuidados de saúde, porque está intimamente 

ligada à alocação de recursos, humanos e materiais, sua distribuição e 

rentabilização, para que todos os cidadãos lhes acedam na medida em que deles 

necessitam. 

A solidariedade e o altruísmo pressupõem uma qualidade moral inerente aos 

profissionais de saúde, pois quem decide trabalhar nesta área tem de possuir 

vocação para a solidariedade, para a “prática do bonnum facere que significa cuidar 

do outro, promover a recuperação da sua saúde e a cura dos seus males físicos e 

psíquicos, e da qual nenhum profissional de saúde poderá abrir mão, sob pena de 
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não ser reconhecido pela sociedade como tal”252. O exercício da profissão de 

enfermagem integra o valor da solidariedade e do altruísmo pois prestamos cuidados 

centrados nos outros e para o seu bem. O altruísmo e a solidariedade, ao serem 

praticados, ao acolhê-lo nos momentos difíceis, ao apoiá-lo de forma incondicional 

mesmo nos piores momentos, acautelam a sobrevivência física e emocional do 

doente. O amor gera altruísmo e solidariedade, e, este amor, proporciona felicidade, 

plenitude e bem-estar. 

A competência e aperfeiçoamento profissional terão de ser, para os 

enfermeiros, um comportamento, a relação da sua conduta, a orientação dos seus 

gestos quotidianos e o funcionamento de um desempenho ético. Os enfermeiros, ao 

estarem sujeitos ao cumprimento dos seus deveres, são também sujeitos de direitos. 

Nesta lógica, os enfermeiros têm, então, não apenas o dever de exercer a profissão, 

agindo face à circunstancialidade com conhecimento, destreza e intuição, em suma, 

com competência, mas têm reciprocamente o direito de usufruírem da ou das 

oportunidades para se tornarem competentes, para se desenvolverem. 

Ao longo dos tempos foi-se reconhecendo que sobre a natureza dos Seres 

Humanos e das suas interacções com o meio ambiente não era possível estabelecer 

verdades absolutas e definitivas. Apenas era viável construir teorias que as 

tentassem explicar. 

MARRINER afirma que “teorias são modelos de fenómenos empíricos do 

mundo real que indicam os componentes ou elementos de tais fenómenos e as 

relações que existem entre eles. As funções das teorias são, entre outras, fazer a 

síntese do conhecimento, explicar os fenómenos de interesse para a disciplina e 

determinar a previsão de meios para predizer e controlar os fenómenos”253. 

Cada profissão tem as suas teorias, porque se dirige a aspectos específicos 

da humanidade. As teorias da enfermagem tentam explicar o que é a pessoa, a 

saúde, o ambiente, a enfermagem e as interacções entre estes componentes. E 

porque na realidade é de Seres Humanos que se ocupa, “a enfermagem enraíza-se 

nas ciências humanas, centra-se no homem como unidade viva e na sua 
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participação qualitativa nas experiências de saúde”254. E neste sentido, a 

enfermagem é por sua natureza e finalidade “uma ciência humanística dedicada à 

inquietude compassiva pela manutenção e a promoção da saúde, à prevenção das 

doenças e a reabilitação de pessoas e de grupos”255. Das ciências humanas 

emergem então as crenças e valores da enfermagem, as quais constituem os 

fundamentos sobre os quais assenta toda a estrutura dos seus modelos, os quais 

influenciam a prática profissional. As crenças e “os valores profissionais influenciam 

a prática profissional, entendendo-se por prática profissional o conjunto de decisões 

que os enfermeiros tomam autonomamente, como membros da equipa de saúde, 

reflectindo os valores e os conhecimentos sobre o porquê e o como actuam e os 

resultados que esperam das acções que realizam”256. 

Cada modelo de enfermagem aparece num tempo e num espaço marcado 

pela origem e pelo percurso percorrido ao longo do tempo integrando, 

progressivamente, a evolução dos conhecimentos. Existem actualmente vários 

modelos de cuidados de enfermagem. Estes podem ser classificados de acordo com 

o seu principal centro de interesse, isto é, mais dirigidos aos cuidados de saúde 

física, psíquica ou social. Esta diversidade constitui uma riqueza, porque cada um 

explica uma perspectiva da disciplina da enfermagem, e no seu conjunto, confirmam 

a ideia de que a enfermagem é complexa em todos os seus aspectos. HALL defende 

que “o doente é certamente complexo. Não só é um Ser Humano que traz consigo 

as influências da sua cultura e ambiente, senão que também padece de uma doença 

que a medicina luta por compreender e tratar”257. Mas mais que isso, o doente é um 

ser de absoluta dignidade e de extrema fragilidade. De modo que a complexidade da 

enfermagem radica fundamentalmente em preservar e proteger essa dignidade e em 

colmatar essa fragilidade. Para o conseguir, o que fazem os enfermeiros? O que 

podem fazer? Envolvidos constantemente no conflito vida/morte, fazem aos outros 

pleno dom de si na fidelidade total e na dedicação incondicional que os transcende, 

permanentemente, para além do desgosto e do cansaço. 
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Na tentativa de formular determinados conceitos e pressupostos, cada 

modelo elege certas crenças e valores. Por exemplo, o modelo de “actividades de 

vida” desenvolvido por NANCY ROPER258 no Reino Unido, centra-se na crença de que 

o indivíduo vive ocupado em viver toda a sua vida, transitando da dependência para 

a independência, de acordo com a idade, as circunstâncias e o ambiente. As ideias 

subjacentes a este modelo são portanto, a progressão ao longo da vida, o continuum 

de dependência/independência e as actividades de vida. E quando o indivíduo não é 

capaz de ser independente nalguma das actividades de vida, e a família ou o grupo 

social não conseguem assegurar-lhe a realização dessas actividades, então 

necessita da enfermagem para o ajudar a satisfazer as suas necessidades de 

saúde. 

IMOGENE KING259 nos Estados Unidos da América, desenvolveu o modelo de 

“interacção humana”. Nele acredita-se que as pessoas funcionam dentro de 

sistemas sociais, através de relações interpessoais, e que estas relações ocorrem 

consoante as percepções dos indivíduos, o que por sua vez influencia as suas vidas 

e a sua saúde. Entendidos deste modo, os sistemas sociais são a estrutura de vida, 

as relações interpessoais os processos, e estes são determinados pelas percepções 

dos indivíduos e pela sua saúde. O conceito básico de enfermagem de KING é de 

que ela engloba a acção, a reacção, a interacção e a transacção. Por meio deste 

processo, a enfermagem ajuda os indivíduos de qualquer idade ou meio social, a 

satisfazer as necessidades básicas e a controlar a saúde e a doença. Por tudo isto, 

as crenças e os valores constituem os fundamentos sobre os quais assenta toda a 

estrutura dos modelos da enfermagem. 

4.2.1.2. Objectivos do exercício da enfermagem 

Os objectivos do exercício da enfermagem, constituem a segunda 

componente do modelo, e devem reflectir as políticas globais de saúde, os 

objectivos da instituição, as expectativas dos utentes e o compromisso do grupo 

profissional. O modelo de “actividades de vida”, prevê por exemplo, que os 

                                            
258 ROPER, Nancy; LOGAN, Winifred W. e TIERNEY, Alison J. (1995), Modelo de 
Enfermagem, Alfragide: Editora McGraw-Hill, 3ª ed., pp. 43-77. O modelo de NANCY ROPER 
constitui a primeira tentativa de enfermeiras inglesas desenvolverem um modelo conceptual 
para a enfermagem e tem sido largamente aplicado no Reino Unido. 
259 KING, Imogene (1994), “Teoria de la Consecución de Objetivos”, in Modelos y Teorias en 
Enfermería (coord.: Marriner), Madrid: Mosby/Doyma Líbros, 3ª ed., pp. 305-315. 
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objectivos do exercício de enfermagem se destinem a procurar que o indivíduo 

adquira, mantenha ou recupere a máxima independência nas suas actividades de 

vida. Proporcionar-lhe saber enfrentar a sua dependência dos outros, quando as 

circunstâncias assim o impuserem, facultar ao indivíduo realizar com independência, 

as actividades preventivas, a fim de evitar a perda de saúde, aplicar estratégias de 

bem-estar para promover a recuperação e eventualmente a independência, 

administrar os tratamentos prescritos pelo médico em ordem a vencer a doença e 

levar à recuperação, e se possível, à independência. 

Do mesmo modo, o modelo de “interacção humana”, parte do pressuposto de 

que os “objectivos do exercício da enfermagem” são a obtenção da saúde dos 

indivíduos e dos grupos pela satisfação de três necessidades básicas: a 

necessidade de informação de saúde aproveitável numa altura em que o indivíduo 

precisa dela e pode utilizá-la, a necessidade de cuidados preventivos, para evitar a 

perda de saúde e a necessidade de cuidados quando se adoece. 

Tentando resumir estas ideias podemos concluir que a satisfação das três 

necessidades básicas se destinam a ajudar os indivíduos e os grupos a promover, 

manter e a restabelecer a saúde por meio de estratégias de prevenção, informação e 

tratamento. E quando o estado do doente for tal que os recursos técnicos não 

devam prolongar-lhe a vida por mais tempo, os enfermeiros devem procurar ajudá-lo 

a morrer com dignidade. 

4.2.1.3. Conhecimentos e técnicas de tratamento 

Tendo por base as crenças, os valores e os objectivos do exercício de 

enfermagem, cada modelo, de acordo com a sua perspectiva, propõe um conjunto 

de conhecimentos e de técnicas de tratamento. Por exemplo, ROPER260 considera 

que os enfermeiros precisam de conhecimentos referentes aos aspectos fisiológicos, 

psicológicos e sociológicos de cada uma das doze actividades de vida261. 

Simultaneamente precisam de saber como se processa o desenvolvimento humano, 

ao longo do ciclo vital, e de conhecer e aplicar o processo de resolução de 

                                            
260 ROPER, Nancy; LOGAN, Winifred W. e TIERNEY, Alison J. (1995), pp. 43-77. 
261 As actividades de vida são centrais para a nossa visão de enfermagem. As doze 
actividades de vida preconizadas são “manutenção de um ambiente seguro, comunicação, 
respiração, alimentação, eliminação, higiene pessoal e vestuário, controlo da temperatura do 
corpo, mobilidade, trabalho e lazer, expressão da sexualidade, sono e morte”. ROPER, 
Nancy; LOGAN, Winifred W. e TIERNEY, Alison J. (1995), pp. 44 e 45. 
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problemas. Necessitam, também, de técnicas e comportamentos adequados que 

lhes permitam confortar as pessoas, educá-las para a saúde e realizar as 

prescrições médicas de modo a detectar e prevenir necessidades. Precisam de 

técnicas para realizar as actividades de vida junto dos que são incapazes de o fazer, 

enquanto os ajudam a enfrentar essa dependência. A fim de promover a 

independência nas actividades de vida diária ou, eventualmente de as executar para 

outros fins quando necessário, este modelo delineia o processo de resolução de 

problemas a ser seguido pelos enfermeiros: apreciação do estado de saúde do 

doente, identificação dos problemas do doente e descrição dos resultados 

esperados, planeamento de cuidados, execução do plano de cuidados e avaliação 

dos resultados. Estes são, no entender de ROPER, os conhecimentos e as técnicas 

essenciais para a prestação de cuidados de enfermagem. 

Por seu lado, IMOGENE KING262, considera que o exercício da enfermagem é 

uma actividade de ajuda que fornece um serviço que garante os cuidados aos 

indivíduos e aos grupos que estão doentes e que promove a saúde por meio da 

educação. Por consequência, o conhecimento básico dos enfermeiros gira em torno 

de quatro conceitos universais: os sistemas sociais, a percepção dos indivíduos, as 

relações interpessoais e a saúde e, por conseguinte, à volta da fisiologia, da 

psicologia e da sociologia. Para além de conhecimentos, KING considera que o 

exercício da enfermagem requer do enfermeiro capacidades específicas de 

observação e de comunicação para colher informações, tomar decisões e 

implementar um plano de cuidados baseado nos problemas do doente e nas 

alternativas de resolução. Nesta perspectiva, os conhecimentos e capacidades dos 

enfermeiros constituem a perícia profissional e são canalizados para ajudar as 

pessoas e os grupos a manterem ou a restabelecerem a saúde, ou então, quando as 

circunstâncias não permitam ao doente viver com dignidade, o enfermeiro deve 

ajudá-lo a morrer com serenidade. 

Por tudo isto, haverá toda a vantagem em basear o exercício num modelo. A 

actual carreira de enfermagem preconiza que “ao enfermeiro de nível I compete 

colher dados para a identificação das necessidades em cuidados de enfermagem 

                                            
262 KING, Imogene (1994), pp. 305-315. 
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com base num modelo”263. Esta legislação pode ser incentivo para os enfermeiros 

definirem e adoptarem um modelo de enfermagem. 

Pelo que ficou descrito nestes pontos, os modelos conceptuais dos cuidados 

de enfermagem constituem “um método de organização dos conhecimentos (…), 

uma concepção que guia a prática, a pesquisa, a formação e a gestão dos cuidados 

de enfermagem, que clarifica a contribuição ou razão de ser dos enfermeiros e o tipo 

de serviço que eles prestam à população”264. No seu conjunto constituem a 

“estrutura teórica que guia e limita o campo da intervenção dos enfermeiros”265, e 

que “(…) proporciona directrizes claras de avaliação e actuação, assim como um 

método para avaliar a eficácia da intervenção”266. 

Reconhecendo que “o conhecimento é em todos os casos finito e mutável, 

parcial e relativo”267, achamos que nenhuma teoria ou modelo conceptual pode, por 

si só, legitimar o exercício profissional dos cuidados de enfermagem. Com efeito, 

qualquer disciplina científica depende de múltiplos conceitos e quadros conceptuais, 

e, por isso, os enfermeiros devem aprender a utilizar múltiplos conhecimentos, em 

ordem à prestação de cuidados de enfermagem com qualidade em que os direitos 

fundamentais do doente estão presentes e a promação do consentimento informado 

é um facto. 

4.2.2. Os conhecimentos científicos 

O termo conhecimento sugere que a ciência é formada pelo que se conhece 

sobre uma matéria. De acordo com LAKATOS268, o conhecimento científico é real 

(factual) porque lida com ocorrências ou factos, isto é, com toda a forma de 

existência que se manifesta de algum modo. Em si mesmo o conhecimento científico 

constitui-se como um conhecimento contingente, pois as suas proposições ou 

hipóteses têm uma veracidade ou falsidade conhecida através da experiência e não 

                                            
263 Cf. Decreto-Lei 437/91 de 8 de Novembro, que regula a Carreira de Enfermagem, 
publicado no Diário da República. I Série-A, n° 257, p. 5724. 
264 KÉROUAC, Suzanne (1994), p. 138. 
265 FERNANDEZ FERRÍN, Cármen e NOVEL MARTÍ, Gloria (1993), El Proceso de Atención 
de Enfermeria: Estudio de Casos, Barcelona: Ediciones Científicas e Técnicas, p. 4. 
266 STUART, Gail Wiscarz e SUNDEEN, Sandra J. (1992), Enfermeria Psiquiátrica, Madrid: 
Interamericana-McGRAW-HILL, p. 28. 
267 MONDIN, Battista (1980), O Homem Quem é Ele? Elementos de Antropologia Filosófica, 
São Paulo: Edições Paulinas, p. 77. 
268 LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. (1991), Metodologia do Trabalho Cientifico, 3.ª ed, 
S. Paulo: Editora Atlas. 
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apenas pela razão, como ocorre no conhecimento filosófico. Por este motivo, o 

conhecimento científico é provável, porque é verificado por experiências que só 

podem dar o devir fugidio e contingente. Além de real e provável, o conhecimento 

científico é relativo, visto que depende exclusivamente da escolha que dele se faça 

quanto às operações que a ele conduzem. Todavia, é sistemático, já que se trata de 

um conhecimento ordenado logicamente, formando um sistema de ideias (teoria). Na 

enfermagem, “os conhecimentos científicos servem de base à compreensão do Ser 

Humano nas suas dimensões física, intelectual e afectiva”269, e servem de base aos 

cuidados, a tal ponto que desde os cuidados de manutenção da vida, como a 

alimentação, a todo e qualquer tipo de tratamento, todos implicam um cálculo, uma 

teoria. 

O conhecimento científico possui a característica da verificabilidade a tal 

ponto que as afirmações (hipóteses) que não possam ser comprovadas não 

pertencem ao âmbito da ciência. No conhecimento científico é a verificação que faz 

a significação. Ora não há verificação senão em referência a um facto sensível. Mas 

o facto sensível que inclua Seres Humanos, não pode ser reduzido a um esquema 

de verificação dissociado da sua vida íntima e dos valores inerentes à sua condição, 

nem da sua participação qualitativa nas experiências de saúde. Para estes casos, a 

própria ciência postula incessantemente um além não só pelo pensamento que a 

constrói, mas no ser que ela estuda. Por isso, se não podem identificar-se ciência e 

filosofia, é da máxima importância descobrir-se as relações que as associam na vida 

humana, porque existe uma continuidade ininterrupta entre a sensação, a física e a 

metafísica, de modo que a sensação fornece as aparências e estas fundamentam-se 

sobre uma teoria da natureza, de que a metafísica justifica os princípios. Por tudo 

isto, “a ciência da enfermagem pode beneficiar ao acercar-se da metafísica, a qual 

valoriza o mais alto sentido espiritual do Ser Humano, o que em associação com o 

cuidado humano tanto desenvolve a si próprio como a ciência humana para o século 

XXI”270. E é por isso que a enfermagem, como ciência e arte do cuidado dos Seres 

Humanos, procura não a realidade humana fragmentada, mas a integral em que o 

ponto de partida é a essência do Ser Humano que só tem sentido em relação com a 

existência, e destas adquire, da ciência positiva e filosófica, ensinamentos sempre 

mais numerosos e completos, que lhe dão profundidade e amplitude. 
                                            
269 PHANEUF, Margot (1993), p. 4. 
270 WATSON, Jean (1998), p. 40. 
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A evolução histórica da profissão da enfermagem (quanto à sua base teórica 

e ao alcance da sua prática) é reflectida na definição de enfermagem da American 

Nurses Association (ANA). No documento “Nursing: A Social Policy Statement 

(1980)”, esta associação considera que “a enfermagem é o diagnóstico e o 

tratamento das reacções humanas a problemas reais ou potenciais de saúde”271. De 

acordo com a referida associação, reacções humanas são fenómenos que os 

enfermeiros observam nos indivíduos ou grupos como resposta a problemas reais de 

saúde (efeitos da doença nos indivíduos e família), ou potenciais (preocupações 

com a saúde). Perante estes dois tipos de reacções humanas, os enfermeiros 

devem fazer o diagnóstico real ou potencial e estabelecer o plano de cuidados de 

enfermagem. Os problemas reais são tratados essencialmente com medidas de 

reparação dos danos que a doença causou no indivíduo e família, e os problemas 

potenciais com acções de promoção da saúde e prevenção da doença. A ANA272 

agrupou o seguinte conjunto de reacções humanas: limitações no auto-cuidado; 

funcionamento prejudicado em áreas como o descanso, o sono, a ventilação, a 

circulação, a actividade, a nutrição, a eliminação, a pele, e a sexualidade; dor e 

desconforto; problemas emocionais, relacionados com a doença e o tratamento, 

acontecimentos ou experiências quotidianas que põem a vida em risco, tais como a 

ansiedade, a perda, a solidão e o luto; distorção das funções simbólicas, reflectida 

em processos interpessoais e intelectuais, tais como alucinações; deficiências na 

tomada de decisão e na capacidade de realizar escolhas pessoais; mudanças na 

auto-imagem, exigidas pelo estado de saúde; orientação perceptiva disfuncional 

para a saúde; tensões relacionadas com processos de vida, tais como nascimento, 

crescimento, desenvolvimento e morte e deficitários relacionamentos familiares. 

Neste conjunto de reacções humanas podemos identificar problemas reais, 

com maior incidência nos primeiros pontos, e problemas potenciais nos restantes. 

Muito embora esta divisão nos pareça de algum modo artificial, porque na prática, 

verificamos que aos problemas reais estão geralmente associados problemas 

potenciais, e de certo modo, o contrário também se observa. Deste conjunto de 

reacções humanas depreende-se a necessidade que o enfermeiro tem de 

                                            
271 AMERICAN NURSES ASSOCIATION (1993), “Nursing: A Social Policy Statement”, in 
IYER, Patricia W., TAPTICH, Barbara J. e BERNOCCHI-LOAEY, Donna - Processo e 
Diagnóstico em Enfermagem, Porto Alegre: Artes Médicas, p. 4. 
272 AMERICAN NURSES ASSOCIATION (1993), p. 5. 
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desenvolver competências cognitivas que lhe permitam entender estas 

problemáticas e estabelecer planos de intervenção marcados pelo rigor científico, 

técnico, relacional, ético e legal. 

Sabemos que qualquer condição que reprima o pensamento retarda o 

desenvolvimento. Deve, por isso, o enfermeiro abrir-se ao mundo dos 

conhecimentos que contribuam para tornar cada vez mais inteligível a experiência 

humana e melhorar a sua actuação. Conhecer é fundamental, porque se a 

compaixão pelos Seres Humanos em sofrimento constitui o motivo da acção do 

enfermeiro, o conhecimento é a sua força de trabalho. E por isso, é essencial que o 

enfermeiro adquira o raciocínio analítico, isto é, a capacidade de compreender as 

situações e de resolver os problemas, decompondo-os nos seus elementos e 

avaliando-os de forma sistemática e lógica. A aptidão para a conceptualização, ou 

seja, a capacidade para identificar as relações entre as situações ou para descobrir 

os problemas subjacentes nas situações complexas. A competência técnica que é a 

capacidade para utilizar e desenvolver o saber técnico e de o partilhar com os 

outros. Por conseguinte, “a prática profissional da enfermagem é criativa e 

imaginativa e existe para servir as pessoas. Está enraizada no raciocínio intelectual, 

no conhecimento abstracto e na compaixão humana”273. E por isso, a qualidade dos 

cuidados de enfermagem depende da natureza e quantidade dos conhecimentos 

científicos que o enfermeiro leva para a prática, do raciocínio imaginativo e 

intelectual com que utiliza os conhecimentos ao serviço das pessoas e das suas 

capacidades de relação humana274. 

Feitas estas breves considerações, podemos concluir que a enfermagem tem 

reconhecido que a autonomia do conhecimento científico de cada disciplina é 

relativa. Daí o esforço que tem demonstrado em aprofundar e ampliar os 

conhecimentos que lhe são próprios e a importância que dá às ciências afins. A 

enfermagem reconhece também que além de interdependente, o conhecimento 

científico é por sua natureza inconcluso. Procura, por isso, acompanhar os 

progressos da ciência e participar activamente no dinamismo da sua evolução, tendo 

consciência que todo o investimento feito no âmbito da formação quer académica 

quer profissional redundará certamente numa melhor prestação de cuidados à custa 

duma sólida e reflectida preparação. 
                                            
273 ROGERS, Marta E. (1994), p. 304. 
274 Cf. ROGERS, Marta E. (1994), p. 305. 
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Amplamente fundamentados em questões éticas, morais e filosóficas, os 

princípios que surportam o consentimento informado só o poderão verdadeiramente 

alicerçar, se no enfermeiro for promovida formação capaz e incisiva. 

4.2.3. As capacidades técnicas 

As capacidades técnicas têm por objectivo a aplicação dos conhecimentos 

aos cuidados de enfermagem. As técnicas “são procedimentos metódicos e 

ordenados cientificamente que ajudam a preservar a saúde e combater a doença”275. 

Surgem na linha das abordagens comportamentais aprendidas como um 

condicionamento “na situação x devo fazer y”, e baseiam-se muitas vezes no bom 

senso, visando a eficácia imediata. As capacidades técnicas abarcam numerosos e 

diversos actos de enfermagem, caracterizados pela harmonia de movimentos, 

precisão e destreza manual em que as mãos ocupam um lugar fundamental, pois 

enquanto os órgãos internos se subtraem à vontade humana e desempenham 

apenas uma função estereotipada, as mãos oferecem à liberdade humana uma 

disponibilidade total. As mãos são completamente nossas e solidárias com as 

nossas intenções. Em si mesmas, as mãos humanas são politécnicas: pegam, 

apertam, partem, tiram, empurram, lavam, limpam, puncionam e quanto mais. 

Sabemos quão significativo tudo isto é nos cuidados que os enfermeiros prestam. 

Ao longo dos tempos, para prestar cuidados de manutenção da vida e de 

reparação, os enfermeiros recorreram a tecnologias diversificadas: técnicas de 

higiene e conforto, de alimentação, de compensação de deformidades e de relação 

interpessoal. Na área da saúde, as técnicas foram evoluindo tornando-se cada vez 

mais complexas e eficientes no diagnóstico e tratamento das doenças, exigindo dos 

enfermeiros uma aprendizagem constante de novos procedimentos. 

Fundamentalmente, as técnicas exigem conhecimentos de funcionalidade e de 

utilidade. É que “a utilização de qualquer utensílio nos cuidados de enfermagem 

exige um conhecimento preciso da disfunção a compensar ou a remediar a fim de se 

adequar o instrumento proposto para suprir a deficiência”276. Além de conhecimentos 

de disfunção e de remediação, na enfermagem a colocação de qualquer instrumento 

de remediação a um indivíduo exige justificação. Como lembra COLLIÈRE “todo o 

instrumento de remediação exige uma justificação para ser usado, em relação com a 
                                            
275 PHANEUF, Margot (1993), p. 4.  
276 COLLIÈRE, Marie Françoise (1999), p. 265. 
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natureza do mal, da deficiência ou da limitação funcional que tem de reparar ou 

compensar”277. Por isso, lembra esta Autora, não basta aprender a colocar uma 

algália, é necessário saber identificar com precisão a natureza da disfunção e a 

deficiência a compensar, avaliar os riscos subjacentes à sua colocação e prevenir 

complicações. 

A organização dos serviços, no que respeita às tecnologias, tem como efeito 

reagrupar pessoas que até podem ter problemas diferentes, mas que apresentam 

sintomas análogos ligados a um mesmo processo patológico ou de um mesmo 

órgão. São disso exemplo o serviço de gastroenterologia, de nefrologia, de 

oftalmologia entre outros. Esta repartição de serviços em função de equipamentos 

técnicos cria uma imagem social de doentes e de técnicos de saúde278. Se não 

houver cuidado, nestes ambientes, os doentes perdem tudo aquilo em que se baseia 

habitualmente a sua identidade: os seus estatutos sociais, as suas pertenças a 

diferentes grupos, para assumirem a identidade doença que tende a invadir todo o 

seu campo espacial, temporal e relacional. 

É um facto que os cuidados de enfermagem englobam a dimensão da 

competência técnica. E por isso o enfermeiro deve conhecer as suas potencialidades 

e finalidades e adquirir a aptidão técnica com todo o rigor e eficiência, quer no que 

respeita às técnicas de manutenção da vida humana, quer no que concerne aos 

cuidados de reparação dos danos que a doença causou. Mas deve igualmente 

conhecer os seus limites e restrições e associar aos cuidados técnicos, os cuidados 

relacionais, porque o Ser Humano é portador de aspectos humanísticos e como tal, 

carece de intervenção humanizante. 

De acordo com HENDERSON “a enfermagem completa, madura ou excelente é 

aquela que se conserva sensível e compassiva para com os doentes e que domina 

por completo as técnicas de enfermagem, porém que emprega (e tem a 

oportunidade de empregar) as suas respostas emocionais e técnicas segundo uma 

forma exclusiva que satisfaça as necessidades peculiares da pessoa que serve e na 

situação em que se encontra”279. 

                                            
277 COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), p. 266. 
278 Cf. COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), p. 141. 
279 HENDERSON, Virginia (1969), “Excellence in Nursing”, in American Journal of Nursing, 
October. 
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Por isso, os cuidados técnicos e os cuidados relacionais, formam uma dupla 

indissociável dos cuidados que os enfermeiros prestam. Passamos a desenvolver 

um pouco mais a questão dos conhecimentos de relação. 

4.2.4. Os conhecimentos de relação 

O cuidar em enfermagem surge como uma atenção particular prestada pelos 

enfermeiros a uma pessoa e/ou familiares, visando ajudá-los em determinada 

situação, e englobando tudo o que os profissionais fazem, dentro das suas 

competências, para prestar cuidados às pessoas, contribuindo para o seu bem-estar, 

qualquer que seja o seu estado. A acção interpessoal que decorre neste sentido, 

implica que seja estabelecida uma relação de ajuda. 

Tal como o cuidar, a relação de ajuda também não deve ser encarada como 

exclusiva de uma determinada profissão. Na verdade, em todas as profissões em 

que há prestação de serviços, há interesse em estabelecer e manter uma relação de 

ajuda profissional-cliente. 

ADAM defende que “os cuidados de enfermagem deviam ser sempre 

prestados no quadro de uma relação de ajuda”280. Este quadro pode mesmo ser 

considerado condicionante para a própria eficácia dos cuidados prestados. 

Enfermeiros inquiridos num estudo referiram que: “Cuidar é relação de ajuda”281. 

Este tipo de relação não pode ser visto como uma característica dos 

cuidados, mas como algo intrínseco a estes. A relação não é uma mera intervenção, 

mas é algo que existe sempre entre os enfermeiros e os doentes, de tal modo que é 

fundamental que estes, através das suas atitudes e comportamentos, levem o 

doente a qualificar a relação como sendo de ajuda. 

Na verdade, a relação está sempre presente. No entanto, a aprendizagem de 

técnicas de relação de ajuda poderá revelar-se de extrema importância, para uma 

verdadeira assunção do papel de cuidar por parte dos enfermeiros, centrando a sua 

comunicação interpessoal no doente. 

A relação de ajuda é pessoal, centrada na pessoa e dirigida para a realização 

de determinados objectivos mútuos. Está dirigida para os sentimentos, pensamentos 

e valores do doente e os enfermeiros deverão sempre transmitir mensagens de 

ajuda, na base do respeito, compreensão, escuta activa e empatia. Na realidade, até 
                                            
280 ADAM, Evelyn (1994), Ser Enfermeira, Lisboa: Instituto Piaget, p. 93. 
281 RODRIGUES, Manuel e AMARAL, Fernando (1997), p. 47. 
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mesmo durante procedimentos técnicos bastante invasivos, que causam 

desconforto, poderá ser mantida esta relação de ajuda se estas mensagens forem 

transmitidas. MCFARLANE E CASTLEDINE referem que “as actividades de enfermagem 

dão ajuda ou assistência, com a intenção de promover e aumentar as capacidades 

de autocuidado do indivíduo ou da comunidade”282. Esta relação que é estabelecida, 

de ajuda, deverá ser uma relação recíproca, na qual a pessoa cuidada tem o direito 

de contribuir para a tomada de decisão. De acordo com GÂNDARA E PEREIRA “a 

azáfama e os rituais do nosso dia-a-dia não devem impedir momentos de reflexão, 

apoio e partilha dos sentimentos vividos na relação com os doentes”283. 

É necessário, em primeiro lugar, haver uma tomada de consciência, um 

despertar para nós próprios. Cada um deverá conhecer-se, compreender-se e 

aceitar-se tal como é, a fim de poder agir com eficácia. É essencial também criar um 

clima de confiança e respeito mútuos, estabelecendo em conjunto objectivos que 

visem satisfazer as necessidades da pessoa ajudada. Para isso, o ajudador precisa 

desenvolver a capacidade de escuta, empatia, respeito, sensibilidade e congruência. 

GONÇALVES refere que “a relação é a ciência do cuidar”284. 

Os conhecimentos de relação são fundamentais, porque o enfermeiro está 

permanentemente implicado na relação com os outros. De um modo geral, a palavra 

relação, subentende uma forma de coexistência e de contactos. Segundo KOZIER285, 

a prática de enfermagem implica três tipos de comunicação: social, estruturada e 

terapêutica. A comunicação social é a comunicação não planeada, levada a cabo 

em ambiente informal. A comunicação estruturada é planeada, como por exemplo, o 

ensino a um doente diabético. A comunicação terapêutica tem sido definida como 

um processo de ajuda a vencer o stress, a entender-se com outras pessoas, a 

ajustar-se a situações inalteráveis, entre outros. 

Actualmente a literatura de enfermagem aponta para dois modelos de 

comunicação na interacção enfermeiro/doente: o modelo terapêutico e o modelo 

competente interpessoal. O modelo terapêutico origina-se como parte da abordagem 

centrada no doente da enfermagem que reclama a responsabilidade do enfermeiro 

                                            
282 MCFARLANE, J. e CASTLEDINE, G. (1988), Guia para a Prática da Enfermagem: O 
Processo de Enfermagem, Lisboa: Printer Portuguesa, p. 19. 
283 GÂNDARA, M. N. e PEREIRA LOPES, M. A. (1994), p. 46. 
284 GONÇALVES, Maria L. F. (2002), “Cuidar da Pessoa com Ferida Cirúrgica”, Revista 
Sinais Vitais, n.º 40, p. 39. 
285 Cf. KOZIER, Barbara; ERB, Glonora e OLIVIERI, Rita (1993), p. 269. 
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no seu bem-estar. Este modelo centra-se na aprendizagem e na prática de um 

conjunto de técnicas e capacidades tais como a escuta, a resposta empática, o uso 

da linguagem verbal e não verbal, e a demonstração dos comportamentos que 

acentuam a confirmação e o reconhecimento. 

No domínio da relação de ajuda, a expressão “estar em relação”, toma um 

sentido muito mais profundo do que na linguagem corrente. Nesta expressão, como 

refere LAZURE286, a palavra “estar” engloba não só a presença física do enfermeiro 

junto do doente, mas de todo o seu ser. Daí que quando o enfermeiro está em 

relação de ajuda com o doente, precisa de ter profunda consciência do contacto que 

estabelece com aquele que incita a prosseguir no desenvolvimento pessoal e na 

busca de soluções. Segundo CIBANAL “a ideia que fundamenta o processo de 

relação de ajuda, especialmente na psicologia humanista, é a de facilitar o 

crescimento pessoal e a descoberta de recursos ocultos da pessoa em conflito”287. 

Seguindo o pensamento desenvolvimentista de CIBANAL, LAZURE e outros, 

achamos que o estabelecimento de uma relação de ajuda eficaz em enfermagem 

parte dos seguintes pressupostos: os Seres Humanos são seres de necessidades 

físicas, emocionais e sociológicas. As físicas são de mais fácil evidência, enquanto 

que as de ordem emocional e sociais são habitualmente mais latentes. A tipologia 

das necessidades do doente é detectada pelo enfermeiro, por meio de métodos de 

enfermagem, centrados no doente, e a enfermagem é uma profissão de ajuda, 

destinada a identificar as necessidades deste e a aliviar-lhe o sofrimento. 

O ambiente físico e social, onde a relação se desenvolve, deve constituir um 

sistema aberto que permita a interacção dos dois intervenientes, de tal forma que a 

relação se estabeleça de facto, se desenvolva e termine. Os autores referem ainda 

que o enfermeiro deve possuir habilidades de contacto, tais como: a escuta atenta, o 

toque, as distâncias, as posições físicas, o olhar. Deve possuir atitudes receptivas ou 

facilitadoras: compreensão empática, autenticidade e respeito caloroso. E atitudes 

activas: especificidade, imediaticidade e confrontação. 

Segundo a perspectiva de CIBANAL288, a relação de ajuda apresenta 

características bem definidas: é uma ajuda concreta que se estabelece entre duas 

                                            
286 Cf. LAZURE, Hélène (1994), Viver a Relação de Ajuda: Abordagem Teórica e Prática de 
um Critério de Competência, Lisboa: Lusodidacta, p. 14. 
287 CIBANAL, Juan L. (1991), Interrelacion del Profesional de Enfermeria con el Paciente, 
Barcelona: Ediciones Doyma, p. 1. 
288 Cf. CIBANAL, Juan L. (1991), p. 2. 
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pessoas num determinado tempo e espaço. O enfermeiro e o doente analisam os 

factos que ocorrem durante a relação no aqui e agora. Depois, o doente ajudado 

pelo enfermeiro, fixa os objectivos que pretende alcançar. Fundamentalmente, toda 

a ajuda pretende potenciar a autonomia do doente ajudando a mobilizar os recursos 

de que dispõe e a adquirir novos expedientes na medida em que este é confrontado 

com os desafios que se lhe deparam. É uma ajuda libertadora e de crescimento 

pessoal. A ajuda que o enfermeiro oferece ao doente pretende que ele seja mais 

livre, procurando facultar-lhe os meios e as possibilidades que lhe permitam crescer, 

desenvolver-se e superar as dificuldades. Pretende ser uma ajuda eficaz, o que 

significa que deve atender aos objectivos fixados. Esta ajuda é mediada pela escuta 

e pelo diálogo. É importante que o enfermeiro e o doente partilhem “algo” das suas 

experiências pessoais em ordem ao crescimento mútuo. E isto é possível porque 

ambos pertencem à família humana e como tal, estão envolvidos num destino 

comum. 

Os objectivos da relação de ajuda preconizados por LAZURE289, visam na 

pessoa que é ajudada a consecução de uma ou várias das seguintes metas: 

ultrapassar uma provação, resolver uma situação actual ou potencialmente 

problemática, encontrar um funcionamento pessoal mais satisfatório e detectar o 

sentido da existência. Na prestação de cuidados, o enfermeiro depara-se 

frequentemente com pessoas com este tipo de problemas. Independentemente do 

contexto em que são efectuados. Dada a importância da relação de ajuda, no 

desempenho dos cuidados, os enfermeiros devem aprender e aplicar os princípios 

que fundamentam a sua profissão. 

A relação de ajuda exige do enfermeiro maturidade afectiva. O enfermeiro 

deve ser capaz de: clarificar, ser preciso e concreto, estar centrado no presente, 

tanto no que lhe diz respeito, como no que se refere aos outros; respeitar-se e 

respeitar os outros; ser coerente em relação a si próprio e em relação aos outros; ser 

empático consigo próprio e com os outros; confrontar-se consigo mesmo e com os 

outros. À relação de ajuda associa-se também a necessidade do enfermeiro 

funcionar como modelo, que seja por um lado motivador de um comportamento 

satisfatório por parte do doente, e que por outro o autorize, nas condições que 

oferece com vista à resolução dos problemas. 

                                            
289 Cf. LAZURE, Hélène (1994), p. 14. 
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É neste contexto que emerge o sentido profundo da relação de ajuda em 

enfermagem, integrando-se nas competências na área de actuação da prestação de 

cuidados de que é um elemento essencial. A relação na enfermagem tem 

permanecido como um valor seguro290. Os conhecimentos de relação estimulam a 

capacidade do enfermeiro para estabelecer com os doentes e outras pessoas uma 

comunicação significativa e para criar um clima propício à troca de informações e de 

serviços291. 

O modelo competente interpessoal foi, segundo KOZIER, introduzido por 

KASCH em 1984. Este modelo assume que a comunicação se relaciona com os 

resultados de saúde. Define a comunicação eficaz como aquela que é competente 

interpessoalmente e que é terapêutica psicologicamente. Baseia-se em dois tipos de 

capacidades. A primeira é a compreensão cognitiva social, que é a capacidade de 

interpretar o conteúdo da mensagem nas interacções desde muitas perspectivas e 

de fazer juízos sobre a eficácia e adequação das respostas potenciais. A segunda é 

a competência da mensagem estratégica, que é a capacidade de controlar e utilizar 

estrategicamente a linguagem e as demais capacidades comportamentais para obter 

os objectivos do processo de enfermagem. 

Ambos os modelos (terapêutico e competente interpessoal) reclamam a 

necessidade de aprender e realizar certas técnicas de comunicação. Porém, o 

modelo competente interpessoal, acentua tais técnicas como parte da competência 

da mensagem estratégica. Segundo Kozier292 isto acrescenta a estas técnicas 

básicas as técnicas analíticas e interpretativas da comunicação. A interpretação 

implica percepção, simbolização, memória e pensamento. O propósito do modelo é 

dividir o processo de comunicação em duas componentes essenciais para que se 

possam entender melhor, de modo que qualquer modelo de comunicação tenha 

duas partes: as pessoas e as mensagens. Na comunicação cara a cara há um 

transmissor, uma mensagem, um receptor e uma mensagem (feedback). Na sua 

forma mais simples, a comunicação é um processo com uma direcção e dois 

sentidos que implica o envio e a recepção da mensagem. Como a intenção da 

comunicação é suscitar uma resposta, o processo contínua, o receptor da 

                                            
290 Cf. COSTA, Maria Arminda Mendes (1995), “Investigação em Enfermagem: Da Lógica 
dos Cuidados aos Cuidados com Lógica”, Revista Servir, Lisboa, n.º 43, p. 284. 
291 Cf. PHANEUF, Margot (1993), p. 4. 
292Cf. KOZIER, Barbara; ERB, Glonora e OLIVIERI, Rita (1993), p. 273. 
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mensagem converte-se em transmissor de uma resposta e o transmissor original 

converte-se então em receptor. 

A aquisição e interiorização das capacidades relacionais têm a ver com o 

conjunto dos processos de socialização do enfermeiro ao longo da sua existência. É 

pois, ao longo da biografia do indivíduo que estas características se desenvolvem 

em todos os contextos que fazem parte do seu percurso de vida. A formação tem a 

sua contribuição neste processo enquanto momento específico de aquisição e 

desenvolvimento de algumas capacidades. De acordo com BENNER, o enfermeiro é 

alguém capaz de estabelecer uma relação de assistência, de comunicação e 

preocupação que cria a possibilidade de dar e receber ajuda. Para além das 

competências que a relação de ajuda exige ao enfermeiro, é importante salientar 

que a sua utilização se adequa a circunstâncias específicas do próprio doente. Este 

tem inerente à sua situação uma maior probabilidade de fragilidade psicológica, e a 

consequente intensificação das reacções emocionais. Estas são frequentemente 

transmitidas directa ou indirectamente ao enfermeiro, e é neste contexto que se 

torna adequada a relação de ajuda. 

Um dos problemas frequentemente relatados pelos profissionais de saúde 

incide exactamente na dificuldade para lidar com a componente emocional do 

doente. Esta limitação tem implicações negativas a vários níveis: para o enfermeiro, 

para o doente e nos próprios processos de diagnóstico e tratamento. A percepção 

de falta de recursos pessoais para responder à emocionalidade do doente pode 

desencadear um aumento excessivo das emoções negativas do próprio enfermeiro, 

as quais são potenciadoras do stress profissional293. Os comportamentos do 

enfermeiro que se sente desconfortável com a expressão emocional do doente 

levam a que este se sinta incompreendido e isolado no seu sofrimento, aumentando 

ainda mais a sua emocionalidade negativa, o que reduz a sua percepção de controlo 

nas situações mais problemáticas. Por outro lado as reacções emocionais negativas 

do doente podem dificultar os procedimentos de alguns exames de diagnóstico e 

influenciar os seus resultados, e estão associadas a uma diminuição da capacidade 

de processamento da informação, fundamental no processo de adesão. 

Torna-se pois do interesse de todos os intervenientes neste processo que os 

enfermeiros saibam estabelecer uma relação de ajuda, dominando um tipo de 
                                            
293 Cf. VIVES, J. F. (1994), “Respuesta Emocional al Estrés Laboral”, Revista Rol de 
Enfermeria, n.º 186, pp. 31-39. 
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comunicação que permita a segurança e conforto emocional do doente. Deve ser 

clara a diferenciação entre a relação de ajuda e a necessidade que todo o 

enfermeiro tem de prestar informação ao doente. São dois processos de 

comunicação que devem ter espaços distintos, mas paralelos, na relação 

enfermeiro-doente, e respondem a necessidades diferentes deste último: 

necessidade de ser aceite e compreendido e necessidade de ser informado. 

Para que o profissional de enfermagem consiga estabelecer uma relação de 

ajuda é fundamental que partilhe duas atitudes em relação ao doente: a aceitação 

incondicional (dentro dos limites do tolerável, na sociedade em que vive) das 

perspectivas e sentimentos do doente, e a compreensão empática do universo do 

doente, tal como se o visse pelos olhos deste. 

A aceitação é uma atitude fundamental para o profissional que estabelece a 

relação de ajuda, sendo uma aplicação directa da consideração positiva 

incondicional, que ROGERS294 considera fundamental na promoção do 

desenvolvimento pessoal daqueles com quem nos relacionamos. A aceitação implica 

que se veja o doente como uma pessoa independente, com os seus próprios 

sentimentos. O enfermeiro que partilha esta atitude aceita todas as expressões de 

sentimentos e pontos de vista do doente, sejam eles “bons” ou “maus”, “adequados” 

ou não, “funcionais” ou “bloqueadores”, na medida em que estes juízos de valor são 

incompatíveis com a relação de ajuda. 

Esta aceitação deverá estar associada a uma preocupação calorosa pelo 

doente, a qual não exige nada em troca. Assim, a preocupação com o doente deve 

ser claramente manifestada, através da linguagem verbal e não verbal, 

independentemente do seu comportamento. 

Segundo ROGERS, “o estado de empatia ou ser empático consiste em 

aperceber-se com precisão do quadro de referências interno de outra pessoa, 

juntamente com as componentes emocionais e os significados a ele pertencentes, 

como se fossemos a outra pessoa, sem perder jamais a condição de ‘como se’”295. A 

empatia consiste na capacidade e disponibilidade para sentir a angústia, o medo, a 

alegria do doente como se dos próprios sentimentos se tratassem, sem contudo ser 

                                            
294 Cf. ROGERS, C. (1970), Tornar-se Pessoa, Lisboa: Moraes Editores. 
295 ROGERS, C. (1977), A Pessoa como Centro, São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária, p. 72. 
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afectado por eles. Numa relação empática as significações e emoções do doente 

são claras para o enfermeiro, e este consegue transmitir essa compreensão. 

A empatia com o doente permite iniciar e manter um processo relacional em 

que o enfermeiro consegue estar à vontade no mundo perceptual do doente, e é 

também sensível às mudanças que nele se verifiquem. 

Para isso, é necessário perceber os significados expressos, mas também 

aqueles que não estão muito claros mesmo para o próprio doente. Contudo, não se 

devem fazer interpretações excessivas pois podem estar erradas, ou corresponder a 

insights que o doente não está ainda pronto para aceitar. Nos dois casos, gera-se 

um sentimento de incompreensão e insegurança, podendo-se desencadear 

respostas de hostilidade ou retraimento por parte do doente, contrariando os 

objectivos da relação de ajuda. 

A compreensão empática é manifestada através do feedback verbal e não-

verbal dado pelo enfermeiro, permitindo-lhe avaliar pela reacção do doente a 

precisão do que compreendeu, e facilitar ao doente a aceitação de si próprio quando 

este se vê reflectido nas respostas do enfermeiro. 

Torna-se claro que as respostas empáticas têm um papel semelhante ao do 

reflexo da própria imagem num espelho. A pessoa expressa-se sobre os seus 

sentimentos e atitudes, e as respostas empáticas do enfermeiro reflectem a imagem 

transmitida. Este reflexo que o doente recebe, permite-lhe uma observação mais 

incisiva de si próprio, permitindo-lhe uma consciência de si mais profunda e a 

possibilidade de perceber mais claramente o que deve mudar e decidir. 

Os objectivos da empatia na relação de ajuda são vários, mas todos eles 

interligados, traduzidos por mudanças cada vez mais profundas, que têm subjacente 

a intenção de uma melhor adaptação do doente às exigências da situação 

problemática, através do objectivo primordial, o do crescimento psicológico em 

direcção à maturidade. 

A empatia permite ao doente expressar-se tão livremente quanto possível. 

Este sentimento de liberdade fomenta a expressão de emoções. Numa fase inicial o 

doente poderá exprimir sentimentos mais superficiais, mas se o enfermeiro dispuser 

de tempo e o doente de motivação, o aprofundamento da relação permitirá a 

expressão de sentimentos mais profundos, que poderão ser centrais no problema 

apresentado. Esta expressão emocional seguida de respostas empáticas permite ao 

indivíduo, uma sensação de libertação dos sentimentos perturbadores e 
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consequentemente, uma maior tranquilidade, a aceitação de si próprio, como ponto 

de partida para lidar mais construtivamente com a situação. A empatia leva à 

descoberta de si próprio e não à aceitação da interpretação feita pelo enfermeiro, 

por mais brilhante que esta seja. 

Compreender-se melhor a si próprio, através do reconhecimento e aceitação 

do eu, da compreensão do seu papel na situação problemática, e da descoberta de 

novas significações sobre acontecimentos passados. A melhor compreensão de si 

próprio cria uma nova auto-imagem, e gera decisões que o orientam para novos 

objectivos, muitas vezes mais realistas. 

Uma postura empática aprende-se através de treino, de contacto e 

observação de pessoas empáticas, sendo esta aprendizagem facilitada pela 

experiência de ajuda a outras pessoas, na medida em que o contacto com uma 

grande diversidade de pontos de vista facilitará a descentração necessária à atitude 

empática. 

É importante estar atento aos erros que acontecem mais frequentemente, e 

que dificultam o processo empático, a incidência no conteúdo intelectual do discurso 

do doente que visa geralmente a tentativa de resolver os problemas nos próprios 

termos, que não os do doente. Um exemplo deste tipo de erro poderá ocorrer 

quando um adolescente internado com uma infecção pulmonar afirma: “é uma 

injustiça, na minha turma ninguém está doente”. O enfermeiro poderá tentar que o 

diálogo incida sobre o facto de que alguns dos colegas adoecem de vez em quando. 

Contudo, o que este adolescente poderá querer manifestar não é uma análise de 

frequência de doença na sua turma, mas sim o desejo de não estar doente ou de ter 

uma actividade diária como a dos colegas, e a frustração consequente. Na relação 

de ajuda é fundamental responder essencialmente aos conteúdos emocionais. A 

interpretação incorrecta dos sentimentos expressos é um erro que se não for 

frequente não trará grande prejuízo, desde que o enfermeiro aceite esse erro e não 

discuta a sua interpretação com a do doente. 

O enfermeiro falar mais do que o doente pode ser um sinal de que são as 

interpretações daquele que ocupam mais espaço de comunicação, para além de que 

será reduzida a informação disponibilizada pelo doente sobre a sua perspectiva. 

O doente poderá, de formas diversas, pedir ao enfermeiro que lhe forneça 

orientação directa relativamente a um problema provocado pela sua doença, 

querendo uma indicação sobre que alternativa escolher. Num grande número de 
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situações é fundamental o fornecimento de informação técnica ou científica, área 

que foi já diferenciada da relação de ajuda. Porém o enfermeiro deve-se escusar a 

decidir pelo doente. Poderá fazê-lo de vários modos: ou pedindo à pessoa para falar 

sobre a sua própria opinião, ou reconhecendo a satisfação que o doente sentiria por 

encontrar uma solução, manifestar que esta só pode ser encontrada com base nas 

próprias capacidades e desejo pessoal de enfrentar a situação, o que não 

aconteceria se outra pessoa escolhesse por ele. 

Não nos devemos esquecer que muitas das vezes o doente quando faz este 

pedido tem já alguma ideia sobre a decisão a tomar, e o que realmente pretende é 

que o enfermeiro lhe dê a resposta que ele deseja aceitar. Se o enfermeiro defender 

uma perspectiva contrária, o doente pode simplesmente ignorá-la ou até ter 

comportamentos de hostilidade. 

Uma tendência natural é tentar reduzir a importância e gravidade dos 

problemas apresentados, o que tem implícita a negação dos sentimentos do doente, 

o que por si só é contrário ao crescimento pessoal. Esta tendência está 

frequentemente associada a um sentimento de simpatia e não de empatia pelo 

doente, em que o enfermeiro tenta que o doente veja a situação segundo uma outra 

perspectiva associada a sentimentos mais positivos. Não há aceitação das emoções 

do doente, e o enfermeiro não confere um estatuto relevante às experiências 

particulares do doente. 

Embora este tipo de abordagens que tentam acalmar o doente e mostrar-lhe 

perspectivas mais positivas possam provocar um alívio superficial e uma 

aproximação entre o doente e o profissional de enfermagem, estes efeitos são 

temporários. A médio prazo o doente sente que não é escutado nem compreendido, 

e podem gerar-se sentimentos de culpa por não corresponder às expectativas do 

enfermeiro. Negar o sofrimento da outra pessoa não faz com que ele desapareça. O 

sofrimento é subjectivo e é precisamente esta subjectividade que justifica a 

necessidade de empatia numa relação de ajuda. 

A relação de ajuda é indissociável da prestação de cuidados de saúde de 

qualidade. A doença coloca, habitualmente, a pessoa numa situação de fragilidade 

física e psicológica. Neste sentido, ajudar o doente em todas as suas dimensões 

torna-se fundamental. 

Repare-se, que é precisamente em situações de doença que a pessoa se 

confronta com emoções mais intensas, que não raras vezes, a deixam com um 
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sentimento de falta de controlo. Para os profissionais que pretendem ser 

intervenientes activos na humanização dos cuidados de saúde, torna-se claro que a 

vivência emocional do doente não pode ser ignorada, devendo ser abordada de um 

modo eficaz. Ora, a relação de ajuda permite que o profissional de enfermagem lide 

com essas emoções do doente, tornando possível que este último se sinta 

compreendido e, consequentemente, se adapte melhor à situação problemática. 

Finalmente, como referimos, a utilização da relação de ajuda contribui para 

um aumento da satisfação dos doentes. Ora numa altura em que tanto se fala de 

avaliação da qualidade dos Serviços de Saúde e de Humanização296 dos mesmos, a 

aquisição de competências de relação de ajuda pode constituir uma ferramenta 

muito eficaz e pouco dispendiosa na concretização desses objectivos. 

4.2.5. Os conhecimentos éticos 

A ética refere-se à conduta, por isso tem subjacente o que é bom e mau, e o 

que é uma responsabilidade moral e uma obrigação. Por conseguinte, a ética tem 

por base o critério do maior bem para a pessoa e para a sociedade como um todo. O 

Ser Humano enquanto ser gregário, tem um compromisso com os seus 

semelhantes, tendente à condução à harmonia do grupo profissional em que se 

insere. A prática da ética na profissão insere-se no rol dos deveres relativos à 

responsabilidade que cada um tem no seu trabalho. Por isso, ferir a ética significa 

violar a lei dos deveres profissionais, não cumprir os compromissos assumidos por 

escrito ou verbalmente para com a profissão297. A ética está estritamente ligada à 

                                            
296 OSSWALD refere que “parece indiscutível a afirmação de que ao enfermeiro cabe 
relevante papel na humanização, (…). Relevante papel o do enfermeiro, e singular, já que 
tem características próprias e não pode ser substituído nas suas funções. (…), em todas as 
ocasiões de dialogo entre enfermeiro e doente, o comportamento do profissional obedece às 
normas técnicas e éticas do seu ofício, adquiridas na aprendizagem efectuada durante o 
curso, completadas pelo exemplo daquelas com quem se iniciou na profissão, aferidas pela 
sua sensibilidade e esforço pessoal.(…) Agente da primeira linha da humanização, o 
enfermeiro (…)”. OSSWALD, W. (2000), “A Relação Enfermeiro-Doente e a Humanização 
dos Cuidados de Saúde”, in Cadernos de Bioética, Coimbra: Centro de Estudo de Bioética, 
ano XI, n.º 23, pp. 44 e 45. 
297 O Compromisso de Honra que proclamei quando terminei o curso a 13 de Agosto de 
1994 na Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria durante Eucaristia de Acção de 
Graças presidida por: Frei Bernardo O. P., foi o seguinte: 
 “Comprometo-me solenemente perante Deus e em presença desta comunidade, viver com 
dignidade e exercer dedicadamente a minha profissão. 
Tudo farei para promover a saúde, cuidar das pessoas doentes e aliviar o seu sofrimento. 
Mas, abster-me-ei de tudo quanto for desmoralizador e malévolo. 
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profissão. ALFREDO DINIS298 acentua e estabelece esta relação com a identidade 

pessoal realçando fundamentalmente a importância da própria consciência, embora 

também reconhecendo que é uma realidade difícil, mas essencial na prática e na 

relação com estas duas actividades: a ética e a profissão. 

Os conhecimentos éticos proporcionam aos enfermeiros uma base de 

princípios de actuação profissional, e neste sentido, os conhecimentos éticos 

relacionam-se com um conjunto de normas que no plano dos valores morais do 

enfermeiro como pessoa e da enfermagem enquanto profissão, regulam o 

comportamento correcto do enfermeiro299. 

Desde FLORENCE NIHGTINGALE até à actualidade, os profissionais de 

enfermagem têm seguido de perto os códigos dos profissionais de medicina, dado 

que a base deontológica da relação com o doente assenta nos mesmos princípios 

éticos. O Estatuto da Ordem dos Enfermeiros integra o Código Deontológico do 

Enfermeiro e deve promover a regulamentação e disciplina da prática dos 

enfermeiros, em termos de assegurar o cumprimento dessas normas deontológicas 

que devem orientar a profissão, garantindo a dignidade do exercício profissional. A 

ética da enfermagem reflecte não só sobre o que os enfermeiros devem fazer no 

exercício da enfermagem, mas também, sobre o que devem ser na relação com os 

doentes. As questões éticas da enfermagem não aparecem ocasionalmente, mas 

todas as acções são uma questão ética e moral que merecem reflexão, para prestar 

cuidados com qualidade que, enquanto noção complexa, se manifesta por atributos 

ou características, nomeadamente competência e satisfação. 

A dimensão ética e deontológica da enfermagem faz apelo a normas e 

comportamentos éticos que orientam o exercício da actividade profissional. Neste 

sentido, o Código Deontológico acolhe valores de ordem ideológica e moral da 

enfermagem, que visam promover e defender o estatuto e o prestígio social dos 

seus membros. Representa um novo e sólido alicerce da qualidade relacional, da 
                                                                                                                                        
Nunca usarei ou administrarei, com pleno conhecimento, qualquer droga nociva. 
Tudo farei para manter e elevar o nível da minha profissão, usando de sigilo, em todas as 
questões pessoais que sejam confiadas à minha guarda ou nos assuntos familiares do meu 
conhecimento, durante o desempenho do meu trabalho. 
Com lealdade me esforcei, por colaborar com a equipa de saúde, no exercício do meu 
mister, e como mensageiro da paz, devotar-me-ei, ao bem-estar de quantos venham a ser 
entregues aos meus cuidados.”. 
298 Cf. DINIS, A. (2003), “Ética e Identidade Pessoal na Perspectiva das Ciências 
Cognitivas”, in Brotéria, vol.156, Lisboa, pp. 119 e ss. 
299 Cf. PHANEUF, Margot (1993), p. 4. 
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prestação de cuidados de saúde pelos profissionais de enfermagem. Mais do que 

apresentar-se como instrumento normativo que vincula todos os enfermeiros, situa o 

vértice da excelência no relacionamento pessoa-a-pessoa. 

A liberdade e a dignidade da pessoa humana são apresentadas como a 

referência constitutiva de qualquer acto profissional. 

Neste sentido, a ética subjacente a todo o código é a ética da 

responsabilização pessoal, do profissional perante o “outro”, a quem e com quem se 

presta cuidados. 

Os enfermeiros reconhecem que o valor moral é sempre um valor absoluto 

por oposição ao valor técnico, que é sempre valor de meio e, portanto, relativo. Os 

Seres Humanos são seres morais na medida em que o seu agir, para ser moral, 

deve ser de acordo com critérios, valores, regras e prescrições. Os Seres Humanos 

definem-se e caracterizam-se pelas suas capacidades de acção. A problemática da 

acção ética relaciona-se com a questão da conduta em geral, com as acções que as 

pessoas realizam de modo consciente e espontâneo em que são actores e se 

protagonizam a eles mesmos como tais, isto é, como pessoas. Como salientam 

ARMANDINA LOPES E LUCÍLIA NUNES “Os valores da vida privada projectam-se e 

sedimentam-se na vida pública”300. São exactamente eles, assim como as virtudes, 

que fazem a ligação entre a vida privada e a vida profissional porque, naturalmente, 

ambos se reflectem no modo de estar e agir. O conceito de responsabilidade é uma 

noção ética fundamental, é a obrigação que a pessoa tem de responder pelo acto 

que realiza ou omite, e pelas suas consequências. Portanto, agir eticamente é agir 

de modo autónomo, apropriando-se dos seus actos e assumindo-os como seus. 

Por meio da reflexão ética, a enfermagem tem procurado definir os valores, 

fixar os princípios e estabelecer as normas do agir profissional. Actualmente 

verificamos que cada vez mais os enfermeiros reconhecem que a ética na 

enfermagem não é caracterizada apenas pelos dilemas da bioética (o aborto, a 

engenharia genética, a eutanásia, entre outros), mas também por uma reflexão 

profunda da sua forma específica de ser, de pensar e de agir. 

WIEDENBACH refere que “os enfermeiros têm hoje uma filosofia explícita. 

Pontos básicos da filosofia da enfermagem são: 1) reverência para com o dom da 

vida, 2) respeito pela dignidade, o valor, a autonomia e a individualidade de cada Ser 

                                            
300 LOPES, Armandina e NUNES, Lucília (1995), pp. 297-301. 
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Humano, 3) vontade de actuar com dinamismo em consonância com as crenças da 

profissão”301. 

O respeito por si é condição fundamental para respeitar o outro, ou como diz 

JEAN WATSON, temos de tratar-nos com gentileza e dignidade para podermos olhar 

os outros com delicadeza e respeito302. Quando um enfermeiro age junto de um 

doente, o seu agir reflecte as suas virtudes e os seus valores. Quando nos referimos 

a virtudes fazemo-lo no seu sentido ético, ou seja, aquilo que se define como “um 

justo meio relativo a nós”. A virtude é “o justo meio entre o excesso e o defeito”303, 

como por exemplo, a coragem representa o justo meio entre a temeridade e a 

cobardia. Cada pessoa desenvolve ao longo da sua vida, virtudes de carácter que 

não são passíveis de serem ensinadas. Decorrem dos hábitos e dos actos repetidos. 

São exemplo de virtudes a benevolência, a amizade, a justiça, a concórdia, a 

equidade, a generosidade e a autenticidade. Directamente relacionados com 

questões de ordem ética estão alguns princípios orientadores da acção do 

enfermeiro. De acordo com LEDDY E PEPER304 as dimensões morais da prática 

profissional englobam padrões éticos que assentam num conceito de moral básico 

(preocupação com o bem-estar de outros Seres Humanos) de que destacamos a 

beneficência, a autonomia e a justiça, e princípios éticos (preocupação com o 

desempenho dos cuidados), responsabilidade, respeito pelos direitos humanos e 

excelência do exercício. Passemos então a abordar cada um destes pontos. 

4.2.5.1. Princípio de beneficência 

Nos cuidados de enfermagem, o princípio de beneficência significa para os 

enfermeiros, a obrigação de promoverem objectivamente o bem-estar dos doentes, e 

não apenas de evitar o mal. Esta beneficência não pode ser como uma obrigação de 

resultados, mas como uma obrigação de meios. O enfermeiro numa determinada 

situação, obriga-se a usar os meios que segundo os princípios de actuação, deverão 

produzir benefícios para o doente nessas circunstâncias. Mas quando a proposta da 

aplicação desses princípios entra em conflito com a vontade expressa do doente, 

                                            
301 WIEDENBACH, Ernestine (1989), “El Arte de la Ayuda de la Enfermeria Clínica”, in 
Modelos y Teorias de Enfermeria (coord.: Marriner), Barcelona: Ediciones ROL, p. 164. 
302 Cf. WATSON, Jean (1994), p. 152. 
303 ARISTÓTELES (1991), p. 43. 
304 Cf. LEDDY, Susan e PEPER, Mae (1993), Conceptual Bases of Profissional Nursing, 
New York: Lippincott Company, 3ª ed., pp. 8-17.  
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então o valor que deve prevalecer é o melhor bem para o doente, tal como este o 

entende, e é em ordem a este valor, o melhor bem para ele, que o doente pode usar 

a sua autonomia. 

4.2.5.2. Princípio da autonomia do doente 

Refere-se à condição de quem é autor da sua própria lei, ausência de 

limitações e incapacidades pessoais que impedem ou diminuem a liberdade de 

decisão. Este princípio prescreve o respeito pela legítima autonomia das pessoas, 

pelas suas escolhas e decisões para que sejam verdadeiramente autónomas e 

livres. 

Haverá na vida humana decisões verdadeiramente autónomas? Quantas 

vezes sucede que a informação que o doente tem para decidir é incompleta, errada, 

facciosa e inquinada por preconceitos culturais, religiosos ou políticos. Respeitar a 

autonomia do doente pressupõe que ele seja competente ou esteja capacitado para 

tomar decisões conscientes e esclarecidas. Considerando o doente como um ser 

activo em todo o processo de cuidados, deve o enfermeiro proteger a sua autonomia 

e dignidade, mas sem nunca se isentar da sua responsabilidade profissional. Muitas 

vezes cabe ao enfermeiro fornecer informações ao doente de modo a que ele 

conheça os seus problemas, as alternativas de tentativa de resolução e as 

consequências das suas decisões, nomeadamente no que respeita a riscos, custos 

e benefícios. Por tudo isto, torna-se difícil aplicar este princípio em muitas situações 

práticas e estas dificuldades constituem verdadeiros dilemas para os enfermeiros. 

4.2.5.3. Princípio da justiça 

A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS reconhece que a dignidade 

humana é inerente à condição do Ser Humano e que a igualdade de direitos de 

todos os membros da família humana é a base da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo. Na prestação de serviços aos doentes e suas famílias, os enfermeiros 

procuram reconhecer e respeitar estes direitos fundamentais. Todavia, constatam 

que este é, provavelmente, o princípio de mais difícil aplicação prática. E esta 

dificuldade surge, em primeiro lugar, porque não há uma teoria global da justiça nem 

mesmo uma teoria com aceitação consensual. RAWLS definiu justiça como equidade. 

O princípio da equidade determina responder, de forma satisfatória, às necessidades 
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de todos os doentes. E esta é uma preocupação por parte dos enfermeiros. Mas que 

equidade há na distribuição dos recursos de saúde às populações no nosso país? E 

que igualdade de acesso dos utentes aos serviços de saúde? A quem cabe esta 

responsabilidade? É por tudo isto que consideramos ser um princípio de difícil 

aplicação prática nos cuidados de saúde. 

4.2.5.4. Princípio de responsabilidade 

Responsabilidade aparece nos dicionários para significar não só o facto de 

exigir um esforço, mas também para revelar e defender o carácter humano da 

realidade em questão. Neste sentido, exprime algo fundamental da existência 

humana305. A responsabilidade pressupõe como obrigação a consciência e a 

liberdade, em função do tipo de resposta ou de contas a prestar, admite graus de 

imputabilidade segundo o acto em questão, dimensão objectiva, obrigações ou 

deveres do sujeito, assim como as suas responsabilidades. 

O princípio de responsabilidade dos enfermeiros é uma questão ética 

fundamental. É a obrigação que têm de responder pelos actos que realizam ou 

omitem e pelas suas consequências. De acordo com o Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros306, a propósito do Código Deontológico do Enfermeiro, poderíamos 

analisar esta questão de várias perspectivas, como sejam a responsabilidade 

inerente ao compromisso profissional assumido perante a sociedade, o respeito 

pelos direitos humanos, a excelência do exercício na profissão em geral e na relação 

com outros profissionais. E em cada uma destas dimensões de responsabilidade 

profissional, poderíamos analisar as implicações de responsabilidade por actos e 

omissões. Mas fiquemos pela questão dos cuidados de enfermagem. 

LOPES E NUNES referem que “os cuidados de enfermagem surgem como um 

acto humano intencional, tendo o respeito como princípio subjacente, como acções 

deliberadas que são, o desempenho de tarefas e actividades tem como ideal moral o 

Cuidar que visa proteger, aumentar e preservar a dignidade humana. Por isso não 

podem ser ignorados ou substituídos os componentes éticos, morais e espirituais. 

Os conceitos éticos aplicados à enfermagem incluem a responsabilidade em quatro 

                                            
305 Cf. CABRAL, R. (1999), “Responsabilidade”, in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, 
vol. XVI, Edição Séc. XXI, Lisboa: Verbo, p. 415. 
306 Cf. o Decreto-Lei n.º 104/98 de 21 de Abril, Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Diário da 
República. I Série-A, n° 93, p. 1754. 
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aspectos: promover a saúde, prevenir a doença, restabelecer a saúde e aliviar o 

sofrimento”307. 

4.2.5.5. Respeito dos direitos humanos 

O respeito pelos direitos humanos pressupõe maior atenção à pessoa. O 

respeito pela pessoa não representa uma atitude passiva, antes supõe que se vá ao 

encontro dos seus direitos muito concretos, como a liberdade, a intimidade e a 

privacidade, nas mais diversas expressões da sua existência pessoal. 

A história da enfermagem revela que houve sempre preocupação por parte 

dos enfermeiros em respeitar e proteger os direitos fundamentais da pessoa 

humana. Nos últimos anos este assunto tem adquirido ainda maior ênfase devido 

fundamentalmente a uma maior sensibilização da população em geral para esta 

realidade e a uma evolução da profissão de enfermagem, nomeadamente na 

aprovação do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros onde os deveres relativos aos 

direitos humanos vêm enumerados. As personalidades e as associações de 

enfermagem sublinham a importância de se considerar o Ser Humano como ser bio-

psico-social e espiritual, inserido no meio ambiente, que é capaz de discernir 

livremente, de ser independente e autónomo, que possui necessidades básicas e, 

quando por suas limitações físicas ou psíquicas não consegue satisfazê-las, o 

enfermeiro deve ajudá-lo com competência científica, técnica e humana. 

Actualmente, verificamos que os direitos humanos são reconhecidos e 

explicitados em várias “Cartas de Direitos do Doente”. A lei portuguesa, como 

veremos mais adiante, prevê e determina estes direitos, e contudo, constatamos que 

nem sempre são devidamente respeitados nos vários âmbitos onde os enfermeiros 

exercem a sua profissão. As principais causas podem ser atribuídas a uma série de 

fenómenos produzidos nos últimos anos, não únicos certamente, mas significativos, 

como sejam o avanço da tecnologia - graças aos recursos da técnica, actualmente 

muitas vidas são salvas, porém, como subproduto, nota-se um maior grau de 

desumanização na assistência. A tecnificação, a massificação e a especialização 

médica tornaram, em muitos casos, as relações inumanas nos hospitais. O grande 

aumento dos custos de saúde torna mais difícil uma justa distribuição, tanto dos 

                                            
307 LOPES, Armandina e NUNES, Lucília (1995), pp. 298 e 299. 
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recursos técnicos como dos humanos, e com frequência os mais carenciados são os 

mais desprotegidos. 

O respeito e defesa dos direitos humanos devem ser objecto de estudo e 

preocupação constante por parte dos enfermeiros e de todas as outras pessoas, 

como premissa fundamental para o desenvolvimento humano com dignidade e 

justiça social. 

4.2.5.6. Excelência do exercício 

Tal como os anteriores, o princípio da excelência do exercício está 

consignado no Código Deontológico do Enfermeiro no Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros. É deste princípio que decorre a responsabilidade de autoformação e o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional, assim como o desenvolvimento das 

competências nas suas vertentes cognitiva, técnica, relacional, ética e legal. 

Do conjunto destas noções, depreende-se que não basta eleger estratégias 

científicas, técnicas e organizativas. A legitimação da assistência reclama a ética e a 

responsabilização implícitas ao exercício da enfermagem. Sendo assim, a ética deve 

penetrar e orientar toda a intervenção do enfermeiro para que possa apreciar os fins, 

os meios e os resultados das suas intervenções, agir adequada e oportunamente, e 

tentar formas de actuação cada vez mais perfeitas que lhe permitam preservar e 

proteger os direitos da pessoa humana. 

4.2.6. Os conhecimentos legais 

A prática da enfermagem está consignada em lei, especialmente no que se 

refere aos direitos dos doentes e à qualidade da assistência. Foi sobretudo durante 

e após a década de sessenta que os direitos civis e penais do indivíduo enquanto 

entidade consumidora de bens e serviços adquiriram carácter legal. A maioria das 

leis variam de nação para nação, pelo que os enfermeiros devem conhecer as leis 

do país onde exercem a sua profissão. Actualmente, o exercício profissional da 

enfermagem gera a responsabilidade legal. Os conhecimentos legais consumam-se 

nos regulamentos e directrizes que contemplam a protecção do utente e que se 

constituem por vezes em leis308. A Lei de Bases da Saúde309, na Base IV, consagra o 

                                            
308 Cf. PHANEUF, Margot (1993), p. 4. 
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estatuto dos utentes nos seguintes termos: “Os utentes têm direito a: escolher, no 

âmbito do sistema de saúde e na medida dos recursos existentes e de acordo com 

as regras de organização, o serviço e agentes prestadores; Decidir receber ou 

recusar a prestação de cuidados que lhes é proposta, salvo disposições especiais 

na lei; Serem tratados pelos meios adequados, humanamente e com prontidão, 

correcção técnica, privacidade e respeito; Terem rigorosamente respeitada a 

confidencialidade sobre os dados pessoais revelados; Serem informados sobre a 

sua situação, as alternativas possíveis de tratamento e a evolução provável do seu 

estado; Receber, se o desejarem, assistência religiosa; Reclamar e fazer queixa 

sobre a forma como são tratados e, se for caso disso, a receberem indemnização 

por prejuízos sofridos”. 

Trata-se de ter direito àquilo que poderemos apelidar de uma boa prestação 

de serviços. “Boa” enquanto lhe é conferido o direito de escolher, de decidir, de ser 

informado e tratado. No entanto, a boa prestação de cuidados implica também uma 

componente de humanização que não é a mera satisfação de um direito formal. É 

que à competência técnica deve associar-se o tratamento humano (componente 

moral) e o tratamento social. 

O utente tem direito à protecção da intimidade da vida privada. A prestação 

de serviço integra-se no terreno da “legis artis” na praxis. As faltas que constituam 

violação da “legis artis” podem originar responsabilidade civil, criminal e disciplinar. 

O direito à intimidade de vida privada é um direito constitucional (art. 26 da 

Constituição da República Portuguesa) e um direito de personalidade (art. 80 do 

Código Civil). 

O utente tem direito ao respeito pelo pudor, pela confidência e pelo segredo 

profissional. A violação do segredo profissional faz incorrer em pena por prejuízo ao 

próprio ou a terceiros, prevista no Código Civil e Penal, podendo ser de multa ou de 

prisão. Tem direito à atenção espiritual. O direito à atenção espiritual está 

consignado como princípio fundamental e constitucional. A ele se refere como vimos 

a Lei de Bases da Saúde, e a Declaração dos Direitos do Doente da Associação 

Médica Mundial. Tem também direito ao apoio familiar, assim como à preservação 

de uma identidade social positiva, desde o acolhimento até à alta, e à manutenção 

cuidadosa das regras do trato social. 
                                                                                                                                        
309 Cf. Lei n.º 48/90 de 24 de Agosto. Lei de Bases da Saúde. I Série-A, n° 195, pp. 3452-
3464. 
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Por tudo isto, entendemos que o enfermeiro deve adquirir conhecimentos 

jurídicos que lhe permitam conhecer integralmente os direitos dos doentes e 

contribuir, na medida das suas responsabilidades, para que sejam devidamente 

preservados e protegidos. 

4.2.7. Os saberes sociais 

Os saberes sociais são o conjunto multi-referencial310 que engloba as 

perspectivas da história pessoal arquivada e dinamizada ao longo de cada 

existência humana. Compreende as normas da cultura profissional, que são as 

regras e códigos de comportamento em vigor em cada ofício. Na enfermagem o 

conhecimento do meio profissional, que vai desde os aspectos relacionados com os 

procedimentos de trabalho, podendo abarcar a perspectiva do serviço até ao 

funcionamento hospitalar onde se insere e, finalmente, a cultura dos fenómenos 

sociais que se traduz na sensibilidade sociológica e cultural que permite constituir 

uma visão do mundo, ou seja, tudo o que pressupõe uma cultura geral vasta, sólida 

e variada, que contribua para formar as atitudes existenciais ou éticas do enfermeiro. 

4.2.8. A aquisição de habilidades clínicas 

No passado não havia propriamente uma formalização dos cuidados de 

enfermagem, nem uma estruturação do processo de aquisição de habilidades 

requeridas para os efectuar. A responsabilidade discricionária dos cuidados de 

enfermagem pelo bem-estar do doente era praticamente ignorada. Recentemente 

esta situação alterou-se profundamente. O desenvolvimento científico, filosófico e 

tecnológico aplicado aos cuidados de saúde permite agora “dar mais anos à vida e 

mais vida aos anos” o que implica um aumento considerável da complexidade e 

responsabilidade da enfermagem. 

Com base num trabalho de PATRICIA BENNER311, em que aplicou o Modelo de 

Dreyfus à enfermagem, procuramos sumariamente descrever as conclusões a que 

chegou sobre o processo de aquisição de habilidades clínicas em enfermagem. 

As habilidades clínicas em enfermagem refletem tanto os conhecimentos 

teóricos como a capacidade de intuição e determinação do fulcro dos problemas. A 

                                            
310 Cf. PIRES, Ana Luisa de Oliveira (1994), “As Novas Competências Profissionais”, 
Formar: Revista dos Formadores, Lisboa, vol.10, n.º 4, pp. 4-19. 
311 BENNER, Patricia (1982), pp. 402-407. 
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experiência anterior em situações reais é fundamental pois experiências análogas 

enriquecem a adopção de comportamentos mais ajustados e assim criam directrizes 

de conduta, que em níveis mais elevados tendem a identificar os diferenciais de 

actuação estabelecendo-se assim as prioridades. É neste nível que já com um 

sentimento de mestria se adquire a capacidade de gerir as múltiplas contingências 

da prática clínica quer pela eficiência quer pela organização. 

Estas habilidades clínicas são determinantes para uma boa práctica de 

enfermagem onde o consentimento informado inicialmente entendido como mais 

uma regra a cumprir culmina num enquadramento holístico em que o perito 

concentrando-se no fulcro do problema e de acordo com uma enorme experiência 

prévia consegue sem considerações supérfluas atingir os propósitos a que o 

consentimento informado se obriga. 

O Modelo de Aquisição de Perícia de Dreyfus foi construído por dois 

Professores Universitários da Califórnia, em Berkeley, STUART DREYFUS, matemático 

e analista de sistemas e HUBERT DREYFUS, filósofo, a partir dos seus estudos de 

jogadores de xadrez e de pilotos. Sucintamente, o Modelo de Dreyfus afirma que na 

aquisição e desenvolvimento de perícia, um indivíduo passa através de cinco níveis 

de proficiência: principiante, principiante avançado, competente, proficiente e perito. 

Estes níveis reflectem mudanças em dois aspectos gerais do desempenho. 

Os primeiros são marcados pela confiança em princípios abstractos. Estes princípios 

são úteis em fases iniciais, porque servem de guia de orientação da acção, numa 

altura em que o indivíduo ainda não é capaz de intuir a situação, de se centrar na 

região fulcral do problema e de operar a partir dela. Os últimos reflectem mudança 

na percepção e entendimento das situações e na actuação. 

4.2.8.1. Nível I - Principiante 

Segundo os referidos Autores, o principiante não possui experiência das 

situações em que é esperado que desempenhe as suas tarefas. No sentido de lhe 

facultar acesso a essas situações, eles são ensinados sobre elas em termos de 

atributos objectivos. Esses atributos são aspectos da tarefa que podem ser 

reconhecidos sem experiência situacional. Atributos comuns aos principiantes 

incluem o peso, o balanço hídrico, a temperatura, a pressão arterial, o pulso e outros 

parâmetros igualmente objectiváveis e mensuráveis da condição do doente. Aos 
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profissionais principiantes também são ensinadas regras para conduzirem a acção 

no que respeita aos diferentes atributos. Um exemplo de regras sem contexto: “Para 

determinar o balanço de fluídos, verifique o peso matinal e as entradas e saídas 

diárias nos últimos três dias. Um aumento de peso somado a um balanço positivo 

que é consistentemente maior que 500 ml, pode indicar uma retenção hídrica, nesse 

caso deve ser iniciada restrição hídrica até que seja determinada a causa do 

desequilíbrio”312. 

O âmago das dificuldades que o principiante enfrenta é a incapacidade para 

usar o julgamento discriminatório. Uma vez que o principiante não tem experiência 

das situações que enfrenta, tem que utilizar essas regras sem contexto para guiarem 

o seu desempenho. Mas seguir regras, legisla contra o desempenho da tarefa com 

sucesso, porque nenhuma regra diz a um principiante quais as tarefas relevantes 

numa situação real, ou quando é necessário fazer uma excepção à regra. 

4.2.8.2. Nível II - Principiante avançado 

O principiante avançado é uma pessoa que consegue demonstrar um 

desempenho aceitável. Esta pessoa já lidou com suficientes situações reais para 

notar (ou para que um instrutor lhe tenha chamado a atenção para elas), os 

componentes situacionais significativos, chamados “aspectos”. No Modelo de 

Dreyfus, o termo “aspecto” tem um significado muito específico. Ao contrário dos 

atributos mensuráveis que o principiante inexperiente utiliza, os aspectos são, 

sobretudo, características globais que requerem experiência anterior em situações 

reais para que sejam reconhecidas. Por exemplo, a avaliação da disposição para 

aprender de um doente depende da experiência com doentes anteriores em 

circunstâncias e necessidades de ensino-aprendizagem similares. Um enfermeiro 

clínico perito descreve assim a sua avaliação da disposição de um doente para 

aprender acerca da sua ileostomia: “Precocemente pensei que ele se sentia 

impotente em consequência da operação a que tinha sido sujeito. Ele parecia sentir-

se fisicamente insignificante, assim como estressado e nervoso. Para além disso, ele 

tratava a sua ferida muito cuidadosamente. Ele não precisava de ser tão cuidadoso 

com ela. Mas nessa manhã ele estava diferente, começou a fazer perguntas”313. 

                                            
312 BENNER, Patricia (1982), p. 403.  
313 BENNER, Patricia (1982), p. 404. 
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Um instrutor ou mentor pode fornecer directrizes para o reconhecimento 

desses aspectos como a disposição para aprender, por exemplo, “repare se o 

doente faz ou não perguntas acerca da cirurgia ou da mudança do penso. Observe 

se o doente olha ou mexe na ferida”314. Mas as directrizes dependem do 

conhecimento de como esses aspectos soam e aparecem numa situação de 

cuidados ao doente. Faz diferença o modo como o doente pergunta acerca da 

cirurgia ou da mudança de penso. É necessário possuir alguma experiência de 

situações anteriores antes de se poderem utilizar as directrizes. Por conseguinte, o 

reconhecimento dos aspectos está dependente da experiência anterior. O instrutor 

do principiante e do principiante avançado pode formular directrizes para acções 

com base em atributos ou aspectos. Estes integram tantos atributos e aspectos 

quanto possível, mas tendem a ignorar a sua importância diferencial, como prova o 

seguinte comentário: “Eu dou ao recém-formado instruções detalhadas e explícitas: 

Quando entrares, primeiro vê o bebé, avalia os sinais vitais e faz o exame, físico. 

Depois verifica os locais da punção venosa, testa o ventilador de prevenção e 

assegura-te se funciona; verifica os ventiladores e alarmes. Quando digo isto aos 

recém formados eles fazem exactamente o que eu lhes digo para fazerem, 

independentemente de qualquer outra coisa que possa acontecer. Eles não podem 

escolher uma das coisas para deixarem por fazer. Eles não podem decidir o que é 

mais importante (...). Eles não podem fazer a um bebé as coisas mais importantes, e 

depois irem para o bebé seguinte e fazerem as coisas mais importantes e deixar por 

fazer as coisas que podem ser feitas mais tarde”315. 

Os principiantes e os principiantes avançados, interiorizam muito pouco da 

situação. Para além disso, eles têm que se concentrar para se lembrarem de todas 

as regras que lhes ensinaram, como o enfermeiro clínico perito acima citado 

acrescenta: “Se eu digo, tens que fazer oito coisas, eles fazem-nas. Eles não param 

se outro bebé grita a plenos pulmões. Quando se apercebem que a outra criança 

precisa de atenção, parecem mulas entre dois molhos de palha”316. A actuação do 

principiante avançado deve ser acompanhada de perto, de modo a ser ajudado a 

estabelecer prioridades, pois ele actua de acordo com directrizes gerais e só agora 

começa a aperceber-se dos padrões significativos decorrentes na sua prática clínica. 

                                            
314 BENNER, Patricia (1982), p. 404. 
315 BENNER, Patricia (1982), p. 404. 
316 BENNER, Patricia (1982), p. 404. 
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4.2.8.3. Nível III- Competente 

A competência, tipificada pelo enfermeiro que exerce há já dois ou três anos, 

desenvolve-se quando o enfermeiro começa a ver as suas acções em função de 

objectivos de longo alcance ou de planos. Para o enfermeiro competente, o plano 

estabelece uma perspectiva, e assenta na avaliação consciente, abstracta e 

analítica do problema. Uma professora descreve a sua própria evolução do seguinte 

modo: “Tinha quatro doentes. Um precisava de ensino acerca da sua colectomia, os 

outros precisavam de muitas outras coisas. Em vez de pensar antes, fui para a sala 

e fui apanhada (...). Parava o soro a alguém, e eu ia trabalhar nisso. Depois 

esquecia-me de dar a medicação a alguém e tinha que correr a fazer isso. E alguém 

ficava nauseado e eu tentava fazê-lo sentir-se melhor enquanto estava enjoado. E 

depois o saco da colectomia caía quando eu queria começar o ensino. E de repente 

a manhã tinha passado e ninguém tinha tomado banho na cama. Agora saio das 

ocorrências e sei que tenho determinadas coisas para fazer. Antes de ir para a sala 

escrevo as medicações que tenho para administrar nesse dia e então entro na sala e 

asseguro-me que as perfusões de todos os doentes estão bem (...) sei o que tenho a 

fazer e sou muito mais organizada”317. 

Ao enfermeiro competente falta-lhe a velocidade e flexibilidade do enfermeiro 

proficiente, mas o estádio da competência é caracterizado por um sentimento de 

mestria e pela capacidade de lidar e gerir as muitas contingências da enfermagem 

clínica. O planeamento consciente e deliberado do enfermeiro competente ajuda-o a 

atingir um nível de eficiência e organização. Os enfermeiros neste estádio podem 

beneficiar de jogos de tomada de decisão e de simulações que lhes dão prática no 

planeamento e coordenação das exigências múltiplas e complexas do cuidado dos 

doentes. 

O nível de competência é apoiado e reforçado institucionalmente, e muitos 

enfermeiros permanecem neste nível porque ele é percebido como ideal pelos seus 

supervisores. A padronização e rotinização dos procedimentos estabelecida para 

gerir a alta rotação na enfermagem, reflecte na maior parte das vezes, o nível do 

desempenho competente. A maior parte da formação em serviço é dirigida ao nível 

competente do desempenho. 

                                            
317 BENNER, Patricia (1982), pp. 404 e 405. 
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4.2.8.4. Nível IV - Proficiente 

Com prática continuada, o executante competente passa para o estádio da 

proficiência. Caracteristicamente, o executante proficiente percebe as situações 

globalmente, em vez de ser em função dos aspectos, e o desempenho é guiado por 

máximas. A experiência ensina ao enfermeiro proficiente quais os acontecimentos 

típicos a esperar numa dada situação e como modificar os planos em resposta a 

esses acontecimentos. Existe uma teia de perspectivas e, como Dreyfus nota: 

“Excepto em circunstâncias invulgares, o executante experimentará a sua situação 

corrente como similar a uma situação típica, criada pela experiência e mentalmente 

armazenada (completada com as suas particularidades), devido à história recente 

dos acontecimentos... Assim a pessoa experimentará a sua situação sempre através 

de uma perspectiva, mas em vez de calcular conscientemente esta perspectiva ou 

plano, ela simplesmente se lhe apresentará”318. 

Por causa da capacidade baseada na experiência para reconhecer situações 

como um todo, o enfermeiro proficiente pode agora reconhecer quando a imagem 

normal está ausente. O entendimento holístico do enfermeiro proficiente melhora a 

sua capacidade de decisão. As máximas são utilizadas para guiar o executante 

proficiente, mas antes que a máxima possa ser utilizada, é requerido um 

entendimento profundo da situação. Podem significar uma coisa numa altura e outra, 

bastante diferente noutra. Isto é revelado no relato de um enfermeiro clínico 

experiente sobre o modo como ele “desmama” um doente do ventilador: “Bem, 

verifico os sinais vitais para ver se ali encontro algo de significante. Mas mesmo aqui 

temos que adivinhar um pouco. Temos que decidir se o doente está somente um 

pouco ansioso porque está muito habituado a que a máquina respire por ele. E se 

ele realmente ficar ansioso, não o queremos medicar porque temos medo que ele 

desista de respirar. Mas por outro lado, ele pode precisar realmente de se acalmar 

um pouco. Depende somente da situação (...). Temos como base todo o nosso 

trabalho passado, e sabemos quando nos vamos meter em sarilhos”319. 

Ensina-se melhor os executantes proficientes utilizando casos de estudo onde 

a sua capacidade para apreenderem a situação é solicitada e posta à prova. 

Fornecer aos executantes proficientes regras e princípios sem contexto, deixá-los-á 

                                            
318 BENNER, Patricia (1982), p. 405. 
319 BENNER, Patricia (1982), p. 405. 
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algo frustrados e geralmente irá estimulá-los a darem exemplos de situações onde, 

claramente, o princípio ou regra é contrariado. 

4.2.8.5. Nível V - Perito 

Neste nível o executante já não confia num princípio analítico (regra, directriz, 

máxima) para ligar o seu entendimento da situação a uma acção apropriada. O 

enfermeiro perito com a sua enorme experiência prévia, abarca intuitivamente a 

situação e concentra-se na região fulcral do problema sem considerações supérfluas 

por uma grande gama de possíveis e infrutíferas “situações-problema”. É muito 

frustrante tentar captar descrições verbais do desempenho perito, porque ele opera 

a partir de um conhecimento profundo da situação, tal como o mestre de xadrez 

quando lhe perguntam porque é que fez um movimento particularmente magistral, 

dirá simplesmente: “porque sentia que era certo. Parecia bem”320. 

Este processo contínuo e gradual de aquisição de habilidade clínica, indicia a 

existência de patamares de habilidade dentro da prática de enfermagem. A teoria 

(regras, directrizes e máximas) oferece o que pode ser explícito e formalizado e 

serve de guia aos enfermeiros na prestação de cuidados. Contudo, a teoria é uma 

esquelética e simplificada versão da realidade, porque “a prática clínica é sempre 

mais complexa e apresenta muitas mais realidades do que as que podem ser 

captadas pela teoria”321. 

A experiência, tal como é compreendida e utilizada na aquisição de perícia, 

tem uma definição particular que deve ser clarificada. Tal como é descrita neste 

modelo, “a experiência não é a mera passagem do tempo ou a longevidade, mas o 

refinamento de noções e teorias pré-concebidas ao encontrar muitas situações 

práticas reais que acrescentam à teoria nuances ou sombreados de diferença”322. 

Procurar entender como todo este processo de aquisição de habilidade clínica de 

enfermagem se adquire, é fundamental para os enfermeiros encarregados da 

formação e da integração dos enfermeiros nas unidades hospitalares. Por meio da 

compreensão deste processo de aquisição de habilidade clínica, podem perceber o 

papel dos conhecimentos teóricos e a importância da experiência na aquisição da 

habilidade clínica, desde o principiante ao perito. 

                                            
320 BENNER, Patricia (1982), p. 405. 
321 BENNER, Patricia (1982), p. 407. 
322 BENNER, Patricia (1982), p. 407. 
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4.2.9. Especificidade do trabalho da enfermagem 

A enfermagem mergulha no vasto espaço das ciências humanas e delas 

elege a ciência e a arte do Cuidado do Ser Humano. As competências que 

caracterizam a profissão da enfermagem decorrem então de um conjunto de 

conhecimentos, de capacidades e de atitudes sobre o cuidar e o tratar com que os 

enfermeiros, repartidos pelos cuidados de manutenção da vida (preventivos) e pelos 

de reparação (curativos), se esforçam por manter activas todas as forças vivas da 

pessoa estimulando-a para se manter alerta e reagir sobre os obstáculos colocados 

à vida. 

Principiando pelo significado do vocábulo cuidar, verificamos que ele deriva 

do verbo latino “cogotare” que envolve múltiplos sentidos dos quais destacamos a 

“arte de cogitar”, ou seja, de desenvolver um pensamento atento, reflectido e 

meditativo. Para se chegar a esta fase exige-se atenta, renovada, interessada e 

intensa atenção das pessoas a um determinado objecto motivador e sustentáculo da 

acção. Deste esforço englobante deverá surgir a atitude expressa pelo adjectivo 

“cuidadoso” que inclui as características de ponderada solicitude para se ocupar 

ajustadamente dos outros, para responder às respectivas necessidades pelo 

comportamento expresso pelo substantivo “cuidado” que implica cautela, 

preocupação e ocupação reflectida na verdade e qualidade dos serviços a prestar, 

tendo em conta os interesses dos doentes. De acordo com COLLIÈRE “cuidar é um 

acto individual que prestamos a nós próprios, desde que adquirimos autonomia mas 

é, igualmente, um acto de reciprocidade que os enfermeiros são levados a prestar a 

toda a pessoa que, temporária ou definitivamente, tem necessidade de ajuda para 

garantir a satisfação das suas necessidades vitais”323. 

Cuidar “representa um conjunto de actividades que asseguram a continuidade 

da vida”324, tais como, beber, comer, eliminar, lavar-se, mexer e deslocar-se, bem 

como tudo o que contribui para o desenvolvimento da vida do ser, a imagem 

corporal, as trocas com tudo o que é fundamental à vida, como a luz, o calor e a 

relação humana. 

Em circunstâncias de doença há necessidade de utilizar, para além dos 

cuidados quotidianos e habituais de manutenção da vida, os cuidados de reparação, 

                                            
323 COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), pp. 235 e 236. 
324 COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), p. 238. 
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quer dizer, tudo o que depende do tratamento da doença. Estes cuidados vão 

acrescentar-se aos cuidados correntes. De facto, não podem fazer sentido se não 

houver manutenção da continuidade da vida, mesmo se temporariamente, em certas 

circunstâncias, possam ser “o primeiro gesto de vida”, quer dizer, os indispensáveis. 

Mas esta situação não pode prolongar-se no tempo, mesmo em casos muito graves, 

como o coma. Sem o acompanhamento concomitante dos cuidados correntes 

(alimentação, higiene e suporte relacional), assiste-se à estabilização ou 

agravamento do processo de degenerescência, porque “a vida retira-se de cada vez 

que a preocupação com o que morre é maior do que a preocupação com o que 

vive”325. Por conseguinte não deverá haver prevalência do curar sobre o cuidar, 

porque uma tal opção conduziria ao aniquilamento e esgotamento progressivo das 

fontes de energia vital da pessoa, do que a faz continuar a ser e a desejar reagir, 

sejam de natureza física, afectiva ou social. Esta aniquilação pode ir até à 

deterioração irreversível. Por isso, tudo o que resta de capacidade de vida, deve ser 

constantemente mobilizado, até ao limite da morte, a fim de que as energias vitais 

prevaleçam sobre os obstáculos à vida. 

Numa análise retrospectiva da especificidade do trabalho de enfermagem, 

verificamos a existência destes dois âmbitos de cuidados: os cuidados de 

manutenção da vida e os de reparação. Distinguir a natureza destes dois tipos de 

cuidados e a sua inter-relação, leva os enfermeiros ao entrosamento de orientações 

e de opções fundamentais na prestação de cuidados porque os ajuda a entender a 

importância dos cuidados de manutenção e desenvolvimento da vida como premissa 

essencial para o sucesso do tratamento. Além disso, permite-lhes perceber o 

significado e a amplitude dos cuidados de enfermagem, bem como a sua 

especificidade, no conjunto das demais profissões da saúde. Para prestar cuidados 

individualizados aos doentes deles carecidos com rigor científico, os enfermeiros 

encontraram um método sistemático e organizado a que chamam “processo de 

enfermagem”. No sentido de explicitarmos em que consiste o processo de 

enfermagem e qual o seu significado para a prática dos cuidados. Focaremos de 

seguida algumas questões essenciais sobre este assunto. 
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4.2.10. O processo de enfermagem 

A ideia de processo de enfermagem foi introduzida na literatura norte-

americana por volta dos anos cinquenta. Inicialmente recebida com suspeita de 

inadequação à realidade de outros países, tem actualmente um valor reconhecido e 

uma adesão quase generalizada. O seu objectivo é “identificar as necessidades de 

saúde actuais e potenciais do utente, estabelecer planos para resolver as 

necessidades identificadas, e actuar de forma específica para as resolver”326. Este 

processo é cíclico, isto é, as suas componentes seguem numa sequência lógica de 

fases, embora interrelacionadas e interdependentes. Basicamente, “o processo de 

enfermagem é um método sistemático e organizado de administrar cuidados de 

enfermagem individualizados, que se centra na identificação e tratamento das 

respostas únicas da pessoa ou grupos às alterações de saúde reais ou 

potenciais”327. Entendido deste modo, o processo de enfermagem é “um método de 

resolução de problemas baseado na reflexão, que exige do enfermeiro capacidades 

cognitivas, técnicas e relacionais”328. As capacidades intelectuais incluem a 

resolução de problemas, o pensamento crítico e o estabelecimento de prioridades de 

enfermagem, enquanto que as capacidades técnicas se dirigem ao manuseamento 

de aparelhos e à elaboração de protocolos. Por sua vez, as capacidades de 

comunicação incluem, a escuta, a expressão de interesse, a compreensão e a 

informação, procurando sempre respeitar a individualidade e a autonomia do 

indivíduo. 

A ciência e a arte da enfermagem têm demonstrado que o “homo é um 

complexo bio-antropológico e bio-sociocultural com várias dimensões, e tudo o que 

desfaz este complexo é mutilador, não só para o conhecimento como para a 

acção”329. Por isso, a metodologia do trabalho de enfermagem procura ter em conta 

esta complexidade e unicidade que é o Ser Humano e procura encontrar o “sentido” 

que se esconde por detrás da “falta de sentido” de muitas situações humanas. Além 

de perceber e atender o Ser Humano como estrutura complexa e unificada, a 

                                            
326 KOZIER, Barbara; ERB, Glonora e OLIVIERI, Rita (1993), p. 181. 
327 ALFARO, Rosalinda (1992), Aplicación del Proceso de Enfermeria: Guia Práctico, 
Barcelona: Ediciones Doyma, 2ª ed., p. 6. 
328 IYER, Patricia W.; TAPTICH, Bárbara J. e BERNOCCHI-LOSEY, Donna (1989), Proceso 
de Enfermeria y Diagnóstico de Enfermeria, México: Interamericana-McGRAW-HILL, p. 10. 
329 MORIN, Edgar (1994), Ciência com Consciência, Mira-Cintra: Publicações Europa-
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enfermagem procura também ter em conta os meandros e flutuações da vida 

humana, porque as pessoas estão ligadas aos seus mundos e só neles são 

compreensíveis - não pensam, sentem e agem em vazios, fazem-no sempre por 

referência a coisas, a pessoas e a acontecimentos. Entendida assim a pessoa 

humana, “a primeira fonte de conhecimento é a pessoa ou o grupo que se exprime 

sobre um problema”330. Por isso, “a função própria do enfermeiro é descobrir e 

satisfazer as necessidades imediatas de ajuda do doente”331. Segundo ORLANDO 

“doente é toda a pessoa que sofre uma sensação de insuficiência que requer a 

assistência do enfermeiro”332. Esta Autora recomenda que se satisfaçam as 

necessidades do doente com a maior rapidez possível, porque considera que existe 

correlação positiva entre o tempo durante o qual o doente experimenta a 

insatisfação das suas necessidades e o grau de angústia333. Na verdade, quando as 

pessoas podem satisfazer as suas próprias necessidades não se angustiam nem 

necessitam de assistência de enfermagem profissional. 

O processo de enfermagem inicia-se pelo levantamento das necessidades 

vitais da pessoa. Faz apelo a conhecimentos diversos e de vária natureza para 

perceber os sinais do binómio saúde-doença e compreender a sua significação, isto 

é, descodificá-los, procurando o seu sentido em relação à pessoa que os vive em 

ligação com o seu contexto de vida e as suas experiências. Este acto de 

discernimento compreende dois tempos, em primeiro lugar, procurar descobrir os 

sinais na pessoa a partir do que ela exprime, e isto sem ser por meio de 

interrogatórios estereotipados e sistemáticos que tentam encaixar as pessoas numa 

categoria ou classificação, em vez de tentar compreender o que dizem de si próprias 

em relação com o seu contexto de vida. Depois, descodificar o que as pessoas, ou 

grupos tentam dizer, confrontando-o com as fontes do saber que abrem pistas de 

significação. Mas para descobrir, escutar e compreender as pessoas que procuram 

cuidados, é necessário aprender a ver pequenos sinais que a pessoa transmite pelo 

olhar, pelo fácies, pelo penteado, pelo trajo, pela postura, bem como os sinais 

provenientes do seu meio social e do espaço em que se situa. 

                                            
330 COLLIÈRE, Marie-Françoise (1999), p. 246. 
331 ORLANDO, Ida Jean (1989), p. 182. 
332 ORLANDO, Ida Jean (1989), p. 80. 
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De acordo com vários Autores, o processo de enfermagem é composto de 

cinco fases: a avaliação de enfermagem que consiste em recolher, verificar e 

organizar os dados do nível de saúde do doente. A informação dos aspectos físicos, 

emocionais, do desenvolvimento, conhecimento do seu estado saúde-doença, 

sociais, intelectuais e espirituais, obtem-se de várias fontes, e é a base das 

actuações e da tomada de decisões nas fases seguintes. Para realizar este primeiro 

passo do processo de enfermagem são essenciais as técnicas de observação, 

comunicação e de entrevista. 

Os diagnósticos de enfermagem que consistem numa relação e classificação 

das alterações, actuais e potenciais, do nível de saúde do doente, a planificação que 

implica uma série de fases, nas quais o enfermeiro estabelece as prioridades e os 

objectivos e descreve as actividades de enfermagem para solucionar os problemas e 

para coordenar os cuidados prestados por todos os membros da equipa de saúde. 

Em colaboração com o doente, desenvolve acções específicas para cada 

diagnóstico de enfermagem. 

A execução que consiste em levar a cabo o plano de cuidados. Durante esta 

fase, o enfermeiro continua a recolher dados e a validar o plano realizado. A recolha 

contínua de informação é essencial, não só para descobrir as mudanças no estado 

do doente, senão também para obter aqueles dados que permitirão determinar a 

evolução. O plano de cuidados é avaliado diariamente fornecendo os dados 

necessários para a evolução de enfermagem que são relatos diários das mudanças 

sucessivas que ocorrem no doente, enquanto estiver sob a assistência profissional. 

Por meio da evolução é possível avaliar a resposta do doente à assistência de 

enfermagem. No caso de os objectivos não terem sido atingidos, o enfermeiro deve 

redefinir as necessidades do doente e reformular o plano de assistência. 

Acrescentaríamos a esse elenco de cinco fases do processo de enfermagem, 

o prognóstico de enfermagem que é a estimativa das capacidades do doente em 

satisfazer as suas necessidades básicas. As anotações do plano de cuidados 

contribuem para a comunicação entre a equipa, favorecem a continuidade dos 

cuidados e diminuem as omissões e as duplicações334. Os procedimentos 

terapêuticos de tipo instrumental, técnico e relacional, determinam para cada caso, 

os princípios científicos que lhes estão subjacentes. Os aspectos mais importantes 
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da técnica são o “porquê” e o “como”. Por isso, antes de aplicar as técnicas, o 

enfermeiro deve certificar-se da natureza das disfunções, das implicações dos 

tratamentos e dos princípios de química, anatomia, fisiologia, microbiologia, relações 

humanas, entre outros. Deve executar a técnica com todo o cuidado e rigor, de 

modo a evitar a dor, o desconforto, a infecção e outros tipos de complicações. Deve 

providenciar a preparação física e psicológica do doente obtendo sempre que 

possível o consentimento informado para os actos que se propõe praticar. 

O processo de enfermagem possibilita aplicar a teoria à prática, analisar o 

resultado das acções profissionais nos indivíduos ou grupos, e comprovar a 

quantidade e a qualidade dos cuidados proporcionados. Profissionalmente, o 

processo de enfermagem define o significado da enfermagem que se centra e 

concentra no Ser Humano como fim e fundamento da sua acção. 

4.2.11. O corpo humano 

O corpo humano é obviamente uma realidade material. Todavia, o corpo 

humano não pode ser reduzido a uma coisa. DESCARTES e outros filósofos modernos 

foram induzidos a concebê-lo dessa maneira por causa da sua confiança absoluta 

no método científico, o qual reconhece como verdadeiro e real só aquilo que é 

experimental, ou seja, os objectos físicos e as coisas materiais. No início do nosso 

século, porém, houve uma vigorosa reacção contra as pretensões da ciência em 

monopolizar toda a esfera do saber. HUSSERL, SCHELER e outros estudiosos, 

mostraram que existem outros conhecimentos tão precisos quanto os da ciência. A 

aplicação da distinção entre método científico e método “experimental” para o estudo 

do corpo (feita por HUSSERL, SCHELER, SARTRE, MERLEAU-PONTY, MARCEL, e outros), 

deu origem as duas considerações diferentes do fenómeno da corporeidade: a 

consideração científica, a qual estuda o corpo-coisa, o corpo objecto, o corpo 

situado no mundo e o corpo como manifestação aos outros, aquilo a que os alemães 

chamam Koper, e a consideração fenomenológica que estuda o corpo como é 

sentido, experimentado, vivido. Essa modalidade de corpo a que os alemães 

chamam Leib. Dessa distinção deve tomar partido qualquer estudo sério da 

somaticidade, porque existem efectivamente dois aspectos do corpo. De um lado 

temos a realidade física que se descobre na sua estrutura coisal objectiva; do outro, 

temos o vivido imediato da consciência. 
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Tem sido demonstrado que o corpo é um instrumento indispensável à 

consciência. Por isso, “o erro de DESCARTES foi a separação abissal entre o corpo e 

a mente, entre a substância corporal (...) e a substância mental (...) a sugestão de 

que o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento adveniente da dor física ou agitação 

emocional poderiam existir independentemente do corpo”335. É curioso pensar que 

“DESCARTES contribuiu para a alteração do rumo da medicina, ajudando-a a 

abandonar a abordagem orgânica da mente-no-corpo que predominou desde 

HIPÓCRATES até ao Renascimento”336. Os conhecimentos actuais demonstram a 

indissociabilidade desta unicidade global que se manifesta sob a forma de corpo 

concreto. O “Ser Humano (…) inclui a composição genética e o impulso espiritual. 

Corpo, mente, emoção e espírito formam uma unidade total e actuam juntos”337. 

Talvez “a coisa que se torna mais indispensável fazermos no nosso dia a dia 

enquanto Seres Humanos, seja o recordar a nós próprios e aos outros, a 

complexidade, fragilidade, finitude e singularidade que nos caracteriza”338. Segundo 

HALL “a experiência da enfermagem centra-se em torno do corpo (...); a unicidade da 

enfermagem radica não só no conhecimento dos cuidados fisicocorporais, mas 

também em saber como modificar esses processos paralelamente ao processo 

patológico e ao tratamento, e corrigi-los de acordo com a personalidade do 

doente”339. 

Temos consciência de que o corpo não é tudo, mas que tudo passa por ele. 

Nele e por ele acontecem e se manifestam as resistências e as fragilidades, a vida e 

a morte. De acordo com GABRIEL MARCEL, somos o corpo. O corpo humano é o lugar 

onde cada um tem de viver a sua própria existência, onde tomam forma concreta as 

possibilidades humanas. O corpo é o campo expressivo do homem, a forma de 

presença no mundo e de reconhecimento do outro. Como escreve BARBOTIN “o meu 

                                            
335 DAMÁSIO, António R. (1993), O Erro de Descartes: Emoção, Razão e Cérebro Humano, 
Mira-sintra: Publicações Europa América, 2ª ed., p. 255. 
336 DAMÁSIO, António R. (1993), p. 256. 
337 ERIKSON, Helen C.; TOMLIN, Evelyn M. e SWAIN, Mary Ann P. (1989), “Modelado y 
Modelado de Roles”, in Modelos y Teorias de Enfermeria (coord.: Marriner), Barcelona: 
Edições ROL S. A., p. 228. 
338 DAMÁSIO, António R. (1993), p. 257. 
339 HALL, Lydia (1994), p. 96. 
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corpo determina o centro do universo; é o ponto indivisível no qual se opera a 

análise e a síntese de tudo”340. O corpo é a fonte de intervenção humanizante. 

Conscientes deste corpo que cada um é e pelo qual se exprime, os cuidados 

de enfermagem relacionam-se com preocupações físicas, psicológicas, sociológicas 

e espirituais. Para tentar adequar o seu papel peculiar, o enfermeiro recorre muitas 

vezes aos sinais corporais emitidos pelo doente, variações do ritmo respiratório, da 

humidade da pele, congestão súbita da face (...) são comunicações involuntárias 

cheias de significado relativo aos sentimentos do doente. De igual modo as 

expressões faciais, o tipo de discurso, o silêncio, a admiração, a estranheza, a 

preocupação, o cepticismo, o desespero, o choro ou o riso, são procurados 

permanentemente nessa expressividade e comunicabilidade única que é o corpo 

humano. E todas estas formas de expressão devem ser consideradas na 

complexidade da essência, da experiência e do contexto de cada Ser Humano, 

porque as pessoas estão ligadas aos seus mundos e só neles são compreensíveis. 

O corpo humano é uma entidade frágil. Inserido num ciclo vital em 

permanente transformação, vive em constante instabilidade. Particularmente em 

situações excepcionais de perda de saúde, o Ser Humano vivencia experiências por 

vezes dramáticas de desconforto que é necessário que os enfermeiros ajudem a 

entender e a resolver. Num estudo fenomenológico cujo foco foi o corpo, levado a 

cabo por MORSE, BOTTORFF E HTEINSON341 pediu-se a doentes que vivenciaram 

experiências de dor intensa, traumatismos graves e internamentos prolongados, 

para relatarem as sensações de desconforto/conforto. A partir dos dados obtidos, 

foram identificados nove temas: 

- O corpo “disfuncional” – o doente sente necessidade de identificar as 

causas das disfunções corpóreas, como por exemplo, a falta de apetite. 

Para esta experiência de corporeidade, o conforto é atingido quando o 

doente conhece o diagnóstico, a verdade sobre a sua situação, e 

principalmente quando recupera a normalidade. 

- O corpo “desobediente” – quando a pessoa não pode (por lesões 

corporais) conduzir o seu corpo, ele como que fica “desligado” da mente e 

                                            
340 BARBOTIN, E. (1980), “Humanité de L'Homme”, in MONDIN, Battista - O Homem Quem 
é Ele? Elementos de Antropologia Filosófica, São Paulo: Edições Paulinas, 5ª ed., p. 34. 
341 MORSE, J.; BOTTORFF, J. e HTEINSON, S. (1994), “The Phenemenology of Confort”, 
Jounal of Advances Nursing, n.º 20, pp. 189-195. 
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os doentes podem sentir apreensão, medo, perplexidade, ansiedade e 

frustração. Segundo os relatos obtidos, o conforto pode ser atingido na 

experiência do corpo “obediente”. 

- O corpo “vulnerável” – é a experiência de viver a expectativa da dor 

prolongada. Nesta situação, o doente está constantemente centrado na 

antevisão do que lhe poderá acontecer. O corpo vulnerável desloca-se 

com preocupações e hesitações. Está sempre na tentativa de proteger-se. 

Nestas circunstâncias, o conforto obtem-se pelo sentimento de confiança e 

segurança. Quando os procedimentos traumáticos não podem ser 

evitados, tenta-se minimizar a vulnerabilidade corporal pela protecção e 

defesa do corpo. 

- O corpo “violado” – é uma experiência sentida quando este é invadido, 

exposto ao público e desrespeitado na sua dignidade. O conforto atinge-se 

quando o corpo é protegido. 

- O corpo “intolerante” – devido a doença ou lesões, o corpo torna-se 

intolerante. Um corpo intolerante absorve muita energia e limita os 

horizontes vivenciais. Por isso, ajudar a descontrair e ganhar confiança 

nas suas capacidades é muito importante para que o doente obtenha o 

conforto. 

- O corpo “resignado” – esta experiência ocorre quando a doença e as 

lesões causam deformidades e incapacidades irreversíveis. O conflito 

inicial, devido à nova imagem corporal, vai sendo pouco a pouco resolvido 

e o corpo assumido na sua outra realidade. 

- O corpo “fraudulento” – acontece quando a doença surge e persiste de 

modo silencioso, mas que a dado momento explode. Quando a doença é 

declarada, o doente sente-se como que desorientado e traído. O conforto 

será atingido se lhe for feito o diagnóstico atempado e houver resolução 

para os seus problemas. 

- O corpo “traiçoeiro” – quando se vive com stress na vida quotidiana e este 

não é resolvido por vias normais, este reflecte-se no corpo sob a forma de 

úlceras do estômago, ataque cardíaco, dores de cabeça, perturbação do 

sono, entre outros. Outro exemplo é a situação de luto que se manifesta 

sob a forma de sinais e de sintomas. Nestas situações, o apoio emocional 

pode ajudar a minimizar o desconforto. 
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A mente traiçoeira. Quando não se pode confiar na memória e nas 

percepções e sensações que se têm, o corpo como que fica alienado. Neste caso, a 

compreensão e o apoio psicológico são importantes como forma de ajudar a obter o 

conforto. 

Daqui se pode inferir a presença e a importância do corpo humano em todo o 

processo de cuidados e do papel dos enfermeiros. Os enfermeiros, pelo contacto 

que têm com o corpo humano, podem compreender como ninguém as dificuldades 

do Homem sofredor e angustiado, e cultivar o gosto de o servir com sentimentos 

profundamente humanos, à medida das suas necessidades de ajuda. 

4.2.12. Qualidades pessoais 

Fundamentalmente cada pessoa exprime-se, actua e reage de acordo com 

aquilo que é. Normalmente as pessoas boas são competentes e agem com 

ponderação. A aquisição de qualidades pessoais remete para uma questão mais 

profunda que a da formação. Tem a ver com a estruturação da personalidade e com 

o processo de socialização da pessoa ao longo da sua existência, passando pelos 

contextos familiares, escolares e organizacionais que marcam o percurso pessoal. 

Este processo é complexo e está relacionado com a história pessoal e a 

singularidade de cada percurso. Constrói-se por mecanismos de interiorização na 

perspectiva sociológica, e por mecanismos de identificação na perspectiva da 

estruturação da personalidade. Daqui resulta que cada pessoa desenvolve, ao longo 

da sua vida, um conjunto de qualidades pessoais, umas latentes e outras 

evidenciadas nos comportamentos e modos de ser. Por tudo isto, o enfermeiro deve 

ser capaz de reflectir frequentemente sobre a seu modo de ser e de estar e sobre as 

relações que estabelece com os outros. PEPLAU refere que “os cuidados de 

enfermagem exigem ser capaz de compreender o nosso próprio comportamento 

para poder ajudar os outros a identificar as dificuldades percebidas e aplicar 

princípios de relações humanas aos problemas que surgem a todos os níveis da 

experiência”342. 

O enfermeiro deve voltar-se com frequência sobre si mesmo para avaliar-se 

como pessoa, e pautar o seu comportamento por uma norma de excelência, de onde 
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pode resultar o crescimento interior e uma maior abertura e disponibilidade para 

ajudar os outros a superarem as próprias dificuldades. 

Na enfermagem é fundamental uma preocupação pelo bem-estar dos outros. 

Quantas vezes pequenas ajudas como uma mudança de posição, um olhar de 

compreensão ou a satisfação de uma pequena necessidade, podem marcar 

positivamente uma experiência de sofrimento. Sabemos que dependendo 

essencialmente da sua intensidade e do grau de incapacidade, a doença provoca na 

pessoa sensações de debilidade, irritabilidade e ansiedade que o enfermeiro pode 

muitas vezes ajudar a resolver. Além da preocupação com o bem-estar físico do 

doente, o enfermeiro deve proporcionar-lhe a oportunidade de exprimir os seus 

sentimentos, porque isso alivia a pessoa. Com efeito, um sofrimento comunicado é 

de algum modo repartido e pode fortalecer a personalidade, tornando a pessoa mais 

apta para resolver, com mais facilidade, futuras situações de conflito que lhe venham 

a acontecer. Segundo PEPLAU “a enfermeira facilita a expressão de sentimentos para 

ajudar o doente a ultrapassar a doença como uma experiência que reorienta e 

fortalece as forças positivas da personalidade, além de proporcionar a satisfação 

necessária”343. 

Para o conseguir é fundamental a capacidade de escuta. Escutar é mais do 

que ouvir. É considerar que cada pessoa experimenta no seu ser a sua própria 

realidade, que a experiência pode ser partilhada, mas o indivíduo é no limite, aquele 

que interpreta e dá significado à sua própria experiência. Escutar é essencial, pois é 

a única via de acesso para descobrir as necessidades latentes nos doentes. 

Outra capacidade importante é a de ajudar a clarificar os problemas do 

doente. Os doentes têm muitas vezes necessidade de serem ajudados na análise e 

compreensão da doença e dos tratamentos. E “os enfermeiros pelo modo como 

abordam uma ferida ou falam acerca da recuperação de uma cirurgia, oferecem aos 

doentes caminhos de entendimento e vias de aceitação”344. Mas para que esta oferta 

produza tais efeitos, é necessário que se faça sob a acção da empatia (capacidade 

de se submergir no mundo subjectivo do outro e de participar na sua experiência por 

meio da comunicação verbal e não verbal). É importante cultivar a capacidade de se 

colocar na posição do outro que, naquele momento, se sente diminuído e 

dependente como pessoa, dando-lhe oportunidade de exprimir os seus sentimentos 
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e a sua vontade e de se ver respeitado. A empatia, assim considerada, ultrapassa o 

âmbito da simpatia, porque, como diz JEAN WATSON, “a empatia é a capacidade de 

experimentar, e portanto compreender, as sensações e sentimentos de outra 

pessoa, para logo comunicar esse sentido de compreensão”345. É importante que o 

enfermeiro assuma estes valores humanos que o tornam aberto, solícito e 

acolhedor. Por conseguinte, “o enfermeiro possui um corpo de conhecimentos 

especializados e a capacidade de os utilizar com o fim de ajudar os outros Seres 

Humanos a evitar a doença, a recuperar a saúde, a encontrar sentido para a doença 

ou a manter o máximo grau de saúde possível”346. 

A dignidade do Homem em sofrimento reclama do enfermeiro o 

estabelecimento de relações profundamente humanas à medida das suas 

necessidades de ajuda. 

Pelo o que ficou exposto, na obtenção do consentimento informado é 

necessário existir um período de conhecimento e adaptação mútuos entre o 

enfermeiro e o doente, de forma a garantir que o consentimento possa ser uma 

verdade plenamente consciente, e que o doente se encontre verdadeiramente 

informado acerca daquilo que consente. 

4.2.13. Qualidade de trabalho / Excelência do exercício 

É ponto assente que a actividade de enfermagem requer qualidade de 

trabalho. Esta realidade resultante da necessidade de rigor e rapidez no 

desempenho das competências, faz apelo ao desenvolvimento pessoal do 

enfermeiro como um todo, motivação, preocupações, conhecimentos, habilidades e 

atitudes, que lhe permitam adquirir uma espécie de perfil ideal compatível com os 

deveres inerentes ao facto de exercer a enfermagem. 

A excelência do exercício profissional do enfermeiro pode ser abordada, em 

diversas perspectivas, conforme as diferentes vertentes que compõem a actividade 

de cuidar. Neste caso reflectiremos sobre a dimensão ética e deontológica. A 

excelência do exercício, em termos conceptuais, pode surgir associada à ideia de 

qualidade, confundindo-se, muitas vezes, com este conceito. Mas há autores que 

situam a excelência num patamar superior, o da perfeição. Sendo a perfeição 
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inatingível, em qualquer domínio da actividade humana, caminhar para ela, no 

sentido de considerá-la como meta, deve, na opinião de alguns autores entre eles 

SIMEÃO347, constituir uma preocupação constante do enfermeiro. 

Falar de qualidade, não traduz, integralmente, o conteúdo subjacente à ideia 

que queremos transmitir. Se entendermos que a excelência é a “qualidade do que é 

excelente”, estaremos a referir um alto grau de bondade ou perfeição, algo superior 

e difícil de atingir. Qualidade, tem muito a ver com patamares circunstanciais, que 

cada organização de saúde pretende valorizar em dado momento. Daí que, inerente 

ao conceito de qualidade, surja o de aperfeiçoamento ou melhoria desta mesma 

qualidade, exactamente porque as circunstâncias (científicas, técnicas) se podem 

alterar. De outro modo, a excelência pressupõe um nível superior de prestar 

cuidados, que abandona o circunstancialismo da qualidade, para se situar num 

patamar aceite como universalmente bom. Ou seja, enquanto a qualidade pode ser 

definida como o possível, o melhor possível, a excelência pode ser encarada como o 

desejável, o humanamente desejável, que, com as melhores circunstâncias, pode 

ser atingido. 

Numa perspectiva deontológica, sabemos que a excelência do exercício está 

consagrada como princípio orientador da actividade do enfermeiro, na alínea c) do 

n.º 3 do artigo 78 do Código Deontológico do Enfermeiro, e como dever específico, 

no artigo 88. Note-se que, no enunciado deste artigo, a excelência é aquilo que o 

enfermeiro procura “em todo o acto profissional”. Ou seja, no plano deontológico, o 

enfermeiro tem o dever de caminhar para a excelência. A questão que podemos 

colocar é a de saber qual a fundamentação ética para este princípio orientador e 

para este dever. Ou seja, qual a base ética que legitima a consagração deste 

princípio e deste dever, na prática profissional do enfermeiro. 

Desenvolvendo esta reflexão, chegamos, naturalmente ao “objecto” dos 

cuidados de enfermagem (objecto no sentido daquele a quem se dirigem os 

cuidados), a pessoa. Os cuidados que o enfermeiro presta dirigem-se à pessoa, 

centram-se na pessoa e são realizados com a pessoa. Não em alguém que recebe 

um determinado serviço e a relação que estabelece com o profissional desenvolve-

se no contexto estrito do serviço pretendido, mas a pessoa toda, que se relaciona 

holisticamente com o enfermeiro Ora, à pessoa humana, detentora da sua 
                                            
347 Cf. SIMEÃO, M., J. (1993), “Na Excelência dos Cuidados de Enfermagem”, Revista 
Servir, Vol. n.º 41, n.º 3, p. 117. 
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dignidade, não podem dirigir-se cuidados de enfermagem que se limitam ao apenas 

possível, em termos conjunturais. É aqui que podemos pensar numa espécie de 

limiar mínimo, pois se a qualidade é “fazer o melhor com os meios de que se 

dispõe”, na verdade existe uma exigência de patamar, abaixo do qual, por mais 

qualidade que possa existir, face à precariedade dos meios, os direitos das pessoas 

podem estar a ser violados. 

A pessoa tem direito a cuidados com o mais alto nível de qualidade científica, 

técnica e humanamente possível, ou seja, a cuidados de excelência. Só desta forma 

respeitamos a sua dignidade. O respeito e a defesa da dignidade de pessoa humana 

constituem a base para a nossa ordem jurídica, prescrita na artigo 1.° da 

Constituição da República Portuguesa, e é um princípio estruturante do nosso 

Código Deontológico, enunciado no n.°1 do artigo 78 do Código Deontológico do 

Enfermeiro. 

Consideramos, assim, que a pessoa, cada um de nós, tem direito a cuidados 

de excelência, e é na medida em que este direito está consagrado, que o 

enfermeiro, no pólo oposto da relação com o doente, tem o dever da excelência. Um 

dever que se fundamenta, mais do que nos avanços científicos e tecnológicos, na 

dignidade da pessoa a quem os cuidados são prestados. 

KANT define o conceito de “pessoa”, como o ser detentor de “direitos e de 

responsabilidades”348. 

A condição humana implica um conjunto de direitos que não são adquiridos 

por meio da lei, mas apenas e simplesmente reconhecidos por esta. São os direitos 

de personalidade, como o direito à vida, à integridade física, à liberdade, ao bom-

nome, entre muitos outros. Os direitos inerentes à pessoa, considerada por si só, 

independentemente das relações jurídicas que estabeleça. É por isso, que revestem 

a qualidade de “direitos absolutos”, o que significa que todos os outros estão 

obrigados a respeitá-los. 

O respeito pela pessoa, valor fundamental em enfermagem, significa, 

fundamentalmente, o respeito pelos seus direitos de personalidade. Seguindo o que 

já alguns autores escreveram, consideramos que este respeito pelos direitos de 

personalidade dos outros corresponde à defesa da sua autodeterminação ou da sua 

autonomia, que constitui um princípio ético basilar. Respeitar o outro enquanto 

                                            
348 THOMPSON, I. E. e tal. (2004), Ética de Enfermagem, Loures: Lusociência, p. 18. 
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pessoa, livre e autónomo, significa antes de mais, reconhecer os seus direitos e o 

seu exercício livre. Esta liberdade no exercício dos direitos é, todavia, uma liberdade 

responsável, condicionada pelos valores individuais e também pelo respeito pelos 

direitos dos outros, de tal forma que corresponde às escolhas éticas de cada um. 

Esta é a doutrina do Código Deontológico do Enfermeiro ao consagrar na 

alínea b) do número 2 do seu artigo 78, como valor universal da profissão, a 

“liberdade responsável, com a capacidade de escolha tendo em atenção o bem 

comum”. A pessoa escolhe, o que considera ser o melhor para si, no caminho da 

felicidade, segundo ARISTÓTELES, ou de uma vida boa como refere SAVATER349. Fá-lo, 

no sentido de “com e para os outros”, de acordo com RICOEUR350, ou seja “tendo em 

atenção o bem comum”, que engloba e é mais abrangente que o bem individual. Daí 

que, o enfermeiro assuma o dever de, não só respeitar, mas também de valorizar 

estas escolhas, abstendo-se de “juízos de valor sobre o comportamento da pessoa 

assistida”, como determina o Código Deontológico do Enfermeiro (artigo 81, alínea 

e)) e decidindo sobre a prestação de cuidados, tendo em conta a sua 

autodeterminação. 

Os direitos de personalidade incluem o direito à saúde considerado um direito 

fundamental pela nossa ordem jurídica. Este direito à saúde tem uma forte 

componente política, no sentido em que cabe ao estado a organização de um 

serviço que assegure a prestação de cuidados a todos os cidadãos, conforme 

prescreve o artigo 64 da Constituição da República Portuguesa. Mas é sobretudo a 

dimensão ética deste direito, traduzida no direito ao cuidado, que aqui nos interessa 

abordar. 

Este direito ao cuidado por parte da pessoa está consagrado no Código 

Deontológico do Enfermeiro, no seu artigo 83º, implicando um conjunto de deveres 

que asseguram, no que às intervenções de enfermagem diz respeito, a sua 

materialização. Mas, num sentido mais amplo, todos os deveres profissionais do 

enfermeiro concorrem para que o direito ao cuidado da pessoa seja assegurado. 

E, saber de que forma este direito deve ser satisfeito, ou, de outra maneira, 

qual o nível de qualidade para os cuidados de enfermagem, é a questão que 

                                            
349 Cf. SAVATER, F. (2003), Ética Para Um Jovem, Lisboa: Editorial Presença, 11ª ed. 
350 Cf. RICOEUR, Paul (1991), O Si-Mesmo como Um Outro (tradução do original Francês 
Soi-même Comme un Autre (1990), Paris: Seuil, por Lucy Moreira César) Campinas: 
Papirus Editora. 
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podemos colocar. Parece-nos que a resposta só pode ser uma: o nível da 

excelência. 

Para garantir a plenitude da satisfação do direito ao cuidado, o enfermeiro 

deve mobilizar todas as suas competências científicas, técnicas e humanas, 

procurando a excelência do seu exercício, fazendo disso um valor profissional, como 

propõe NUNES351. A excelência constitui, assim, um valor e um princípio, para o 

exercício profissional do enfermeiro e, por força do artigo 88º do Código 

Deontológico do Enfermeiro, um dever profissional. Prescreve este artigo que “o 

enfermeiro procura, em todo o acto profissional, a excelência do exercício”. Portanto, 

a procura da excelência, deve constituir uma preocupação do enfermeiro, em toda a 

sua prática de cuidados. 

A alínea c) do n.° 3 do artigo 78º do Código Deontológico do Enfermeiro 

acrescenta ainda “na relação com outros profissionais”. Ou seja, o enfermeiro tem o 

dever, não só de desenvolver a prestação de cuidados no caminho da excelência, 

mas também de se orientar por ela, no seu relacionamento com os outros 

profissionais de saúde. Parece-nos que o Código (que foi publicado em anexo a uma 

lei do país) assume a natureza relacional dos cuidados de enfermagem, de tal forma 

que, mesmo na relação com os outros membros da equipa, o enfermeiro conserva o 

dever de procurar a excelência. Assim, a excelência do exercício, na medida em que 

constitui a meta, não só para a prestação de cuidados, mas para todo o agir 

profissional do enfermeiro, deve ser adoptada, também (para além de um princípio) 

como um valor da profissão. O enfermeiro, em toda a sua actividade profissional, 

independentemente do contexto concreto em que se encontre, directa ou 

indirectamente prestando cuidados, tem, o dever de trabalhar no caminho da 

excelência. 

Trabalhar no sentido da excelência significa, antes de mais, que o enfermeiro 

deve emprestar a todos os actos de cuidar todas as suas competências pessoais e 

profissionais, fazendo da relação estabelecida com o doente, uma relação autêntica, 

verdadeira e de ajuda. Não basta mobilizar apenas algumas competências, julgadas 

suficientes para a prática de determinado cuidado. Para cuidar de uma pessoa, é 

necessário utilizar todos os conhecimentos, toda a experiência acumulada e a 

                                            
351 Cf. NUNES, Lucília (2004), “Configurando a Relação Bioética e Ética de Enfermagem”, 
Revista Ordem dos Enfermeiros, n.º 13. 



Cuidar em enfermagem 
 

 149

reflexão ética, para permitir o melhor cuidado com justiça, equidade e beneficência, 

tendo em conta as suas necessidades concretas. 

Esta reflexão, sobre as decisões tomadas, é a base para a análise regular 

sobre o “trabalho efectuado”, conforme prescreve a alínea a) do artigo 88º do Código 

Deontológico do Enfermeiro. Enuncia ainda esta alínea, que esta análise sistemática 

deverá permitir o reconhecimento de “eventuais falhas” para que, desta maneira, 

ocorra uma “mudança de atitude”. 

A excelência no exercício surge assim como um nível de qualidade 

gradualmente atingido, conseguido através da reflexão sobre o trabalho realizado. 

Ao enfermeiro não bastam as vivências profissionais (e pessoais) para que estas 

sejam justapostas em situações futuras semelhantes. Aliás, é sabido que 

experiência não é, simplesmente, o que nos acontece, mas o que fazemos com o 

que nos acontece. É imperativo que a reflexão ética transforme essas vivências em 

experiência e esta sim, possa ser utilizada na melhoria dos cuidados. É desta forma 

que se atinge a excelência. Um caminho com um horizonte desejado, mas com um 

destino sempre ultrapassado. 

Naturalmente que o enfermeiro pode (e deve) ser ajudado neste percurso na 

procura da excelência. Sobretudo na fase inicial do desenvolvimento profissional, a 

ajuda externa pode ser bastante importante na promoção da auto-avaliação. Mas a 

excelência só será alcançada quando o enfermeiro, por si só, estiver em condições 

de analisar o seu trabalho, reconhecendo o mérito, corrigindo os erros ou as 

omissões e assim modificar o seu comportamento profissional, melhorando-o até ao 

nível excelente. Fá-lo, não apenas porque o contexto organizacional assim o 

determinou, mas porque isso corresponde às suas escolhas, fundamentadas no 

valor da excelência do exercício profissional. 

Outra forma de procurar a excelência, nos termos da alínea b) do referido 

artigo 88º do Código Deontológico do Enfermeiro é “adequar as normas de 

qualidade dos cuidados às necessidades concretas das pessoas”. A excelência 

atinge-se quando os cuidados prestados correspondem aos padrões de qualidade 

definidos. Estes padrões fundamentam-se sobretudo no conhecimento científico a 

actualizado e constituem standards aplicáveis a qualquer pessoa que recebe 

cuidados. Todavia, recorrendo ao pensamento crítico, o enfermeiro, sem se afastar 

dos princípios padronizados, tem o dever de adaptar as normas estabelecidas às 

necessidades concretas da pessoa em causa. Cada pessoa é um ser único, vivendo 
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cada situação de forma singular, em consequência da sua própria experiência de 

vida. A sua autonomia individual permite-lhe intervir no processo de cuidados, quer 

ao nível do consentimento, quer através da modificação das normas uniformizadas, 

tendo em conta as suas próprias escolhas. 

Ao enfermeiro cabe respeitar este direito de autodeterminação, adaptando 

estas normas às necessidades concretas da pessoa, nomeadamente às 

manifestadas pela sua vontade. Os limites a esta liberdade responsável serão 

apenas os que decorrem do bem comum que todos devem promover e da lei, tanto 

na perspectiva da que a todos obriga como também da deontologia profissional do 

enfermeiro, que dita valores a seguir e princípios e deveres a observar, no seu agir 

profissional. 

No caso de pessoas que se mostrem incapazes de decidir sobre si e, 

portanto, de exercerem a sua autonomia deve o enfermeiro, à luz dos princípios da 

beneficência e da vulnerabilidade, assim como das normas legais que lhe permitem 

agir na ausência de manifestação de vontade da pessoa que recebe cuidados, 

avaliar as circunstâncias específicas da situação em causa e, cumprindo a 

deontologia profissional, decidir sobre os cuidados que melhor satisfazem as 

necessidades concretas, tendo em conta a excelência. 

Apesar do enquadramento se reportar à legalidade, não esqueçamos que o 

fundamento ético é proteger a pessoa até ela recuperar (se possível for) a sua 

autonomia e fazer o que ela faria se tivesse as capacidades para tal. 

A procura da excelência do exercício pelo enfermeiro implica também o 

desenvolvimento das suas competências profissionais, quer ao nível científico e 

técnico, quer ao nível humano e relacional, conforme prescreve a alínea c) do 

mesmo artigo 88º do Código Deontológico do Enfermeiro. 

Sabemos que a habilitação inicial que a escola certifica aos enfermeiros 

constitui, apenas, a primeira pedra de um caminho profissional que se vai realizando 

de forma progressiva, constituído por várias etapas e vencendo inúmeros 

obstáculos. A formação contínua, que acompanha a evolução científica e técnica e a 

experiência adquirida, permite-nos a aquisição de novas competências profissionais, 

na caminhada do nosso próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Mas não 

devemos esquecer que este desenvolvimento não corresponde ao somatório dos 

conhecimentos adquiridos ou das situações vividas. Para que se verifique a 
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integração do saber adquirido, é necessário que se reflicta sobre o vivido e que esta 

reflexão sirva de suporte às decisões futuras sobre os cuidados que se prestam. 

A excelência do cuidar depende das decisões que se tomam, porventura mais 

do que as normas que se cumprem, até porque, como já vimos, estas normas de 

qualidade só serão excelentes, se adequadas para a pessoa em concreto. E o 

processo de tomada de decisão, tendo em conta a procura da excelência, implica 

uma reflexão ética e deontológica adequada, à luz dos princípios e deveres 

estabelecidos (nomeadamente no Código Deontológico do Enfermeiro), e também 

fundamentada nos valores pessoais e profissionais. 

As condições de trabalho constituem uma componente essencial da 

excelência dos cuidados. Ou seja, supõe-se e requerem-se condições de trabalho 

adequadas para alcançar cuidados de excelência. Esta perspectiva de abordagem 

da excelência centra-se no enfermeiro enquanto trabalhador, inserido numa 

organização de saúde. Todavia, este apelo às condições de trabalho, podemos 

fundamentá-lo em duas dimensões diferentes, apesar de complementares, 

consagradas na alínea c) do número 2 do artigo 75º do Código Deontológico do 

Enfermeiro. Por um lado, o exercício no “respeito pela deontologia da profissão” e 

por outro lado, o direito que o próprio doente tem a “cuidados de enfermagem de 

qualidade”. 

Este direito a condições de trabalho adequadas está correlacionado com o 

dever de comunicar “as deficiências que prejudiquem a qualidade dos cuidados”. Ou 

seja, sempre que o enfermeiro considere que não estão reunidas as condições que 

lhe permitam prestar cuidados dentro dos padrões de qualidade definidos e no 

respeito pelos valores e deveres profissionais, deve comunicar “às entidades 

competentes”, ou seja, quer internamente na organização onde está inserido, quer 

externamente à Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente ao Conselho Directivo da 

Secção Regional do seu domicílio profissional, que tem a competência de 

acompanhamento do exercício profissional. 

Outra dimensão importante da excelência do exercício profissional do 

enfermeiro prende-se com a delegação de actividades noutros profissionais dele 

dependentes, e está prevista na alínea e) do artigo 88º do Código Deontológico do 

Enfermeiro. O enfermeiro presta cuidados em equipa e tem necessidade de delegar 

noutros profissionais “dele funcionalmente dependentes”, determinadas actividades, 

para as quais estes possuem “a preparação necessária para as executar”, nos 
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termos do artigo 10º do Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro. O 

enfermeiro delega a actividade, e mantem o dever de orientação e supervisão, 

assumindo a responsabilidade pelos resultados obtidos. Desta forma, está garantida 

a excelência pretendida, ainda que o acto seja realizado por outro. Ou seja, todas as 

consequências pelos cuidados prestados, mesmo que algumas actividades sejam 

realizadas por outros, caem sob a esfera da responsabilidade do enfermeiro. Só 

assim, está garantida a excelência e só assim está mantida a confiança, que 

constitui um pressuposto essencial da relação entre o doente e o enfermeiro. 

A última alínea do artigo do Código Deontológico que estamos a analisar 

refere-se ao dever que o enfermeiro tem de se abster de “exercer funções sob 

influência de substâncias susceptíveis de produzir perturbação das faculdades 

físicas ou mentais” (alínea f) do artigo 88º do Código Deontológico do Enfermeiro). A 

excelência do exercício é conseguida, como vimos anteriormente, com a mobilização 

de todas as competências do enfermeiro e implica a utilização do pensamento 

crítico, pelo que o enfermeiro, não deve prestar cuidados, se consumir qualquer 

substância que seja susceptível de alterar as suas plenas capacidades físicas e 

mentais, como o álcool ou outros produtos psico-activos. E não devemos confundir 

este dever, considerando desculpável algum comportamento inadequado, quando o 

enfermeiro não tenha disso consciência, exactamente porque está sob o efeito 

destas substâncias. A responsabilidade assumida pela profissão perante os 

cidadãos é anterior a um comportamento pessoal do enfermeiro e ele carece de toda 

a sobriedade para a realizar. 

Estes são os aspectos enunciados pelo artigo 88º do Código Deontológico do 

Enfermeiro, relativo aos deveres do enfermeiro na procura da excelência do 

exercício. 

A excelência, enquanto compromisso ético do enfermeiro para com a 

comunidade de quem recebeu um mandato social para prestar cuidados, engloba 

todos os deveres previstos no Código Deontológico do Enfermeiro. É na medida em 

que o enfermeiro desenvolve o seu exercício, no cumprimento permanente destes 

deveres, defendendo e promovendo a dignidade humana que torna o seu 

desempenho profissional excelente. Apenas quando se observam os valores 

universais consagrados, nomeadamente, no número 2 do artigo 78º do Código 

Deontológico do Enfermeiro, se age orientado pelos princípios enunciados no 

número 3 deste mesmo artigo e se cumprem todos os deveres prescritos, no 
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respeito pelos direitos humanos, se caminha para um exercício profissional de 

excelência. 

O enfermeiro age assim porque escolheu fazê-lo, porque decidiu percorrer 

este caminho. Assume a responsabilidade pelo cumprimento dos seus deveres 

profissionais, não apenas porque estes se encontram prescritos no Código 

Deontológico do Enfermeiro, mas porque ele próprio desenvolveu essa vontade. É 

na medida em que o enfermeiro assume a responsabilidade pelo cumprimento dos 

seus deveres, que está a procurar a excelência. Não há excelência sem 

responsabilidade. 

Em termos disciplinares (considerando disciplina como a “observação dos 

deveres consignados no Estatuto, no Código Deontológico do Enfermeiro e nas 

demais disposições legais aplicáveis ao exercício de Enfermagem”, nos termos do 

artigo 3º do Regimento Disciplinar da Ordem dos Enfermeiros), o cumprimento ou 

incumprimento dos deveres profissionais, pode dar origem a “reconhecimento de 

mérito” ou à aplicação de penas disciplinares, respectivamente. 

O reconhecimento de mérito a um enfermeiro significa que a Ordem dos 

Enfermeiros reconhece que o seu exercício profissional se desenvolveu no caminho 

da excelência, podendo-lhe atribuir preenchidos os requisitos do artigo 4º do 

Regimento Disciplinar, “menção elogiosa”, “louvor” ou “louvor com distinção”. Um 

desempenho excelente por parte de um enfermeiro pode ainda levar à atribuição da 

“qualidade de membro honorário” da Ordem, nos termos do n.° 4 do artigo 8º do 

Estatuto. 

No entanto, porventura mais importante do que o reconhecimento externo do 

nosso trabalho, será a nossa própria auto-avaliação sobre o desempenho 

profissional realizado e a recompensa individual de concluirmos que seguimos o 

caminho certo, o da excelência. Simplesmente porque a isso nos propusemos, 

porque este foi o caminho que escolhemos. 

Cientes de que não são únicas nem exclusivas, achamos pertinente agrupar 

aquelas que nos parecem ser as competências relativas à qualidade de trabalho em 

enfermagem com base na obra de MITRANI352 e na nossa experiência, 

nomeadamente: motivação para o sucesso, ânsia de trabalhar bem e de se avaliar 

por uma norma de excelência; preocupação da ordem e da qualidade, de modo a 

                                            
352Cf. MITRANI, Main; DALZIEL, Murray M. e BERNARD, Annick (1994), p. 135. 
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reduzir as incertezas, implementando, conduzindo e controlando actividades claras e 

ordenadas; iniciativa, aptidão para empreender acções, melhorar os resultados ou 

criar oportunidades; autocontrolo, capacidade de manter o controlo de si próprio 

quando confrontado com situações geradoras de emoções ou de stress; pesquisa de 

informação, curiosidade e desejo de adquirir informação, de âmbito vasto ou 

específico, a fim de ir ao fundo dos problemas; compreensão interpessoal, 

capacidade de perceber e compreender, de forma precisa, os pensamentos não 

expressos, ou parcialmente expressos, os sentimentos e as preocupações dos 

outros e de lhes dar resposta; orientação para o serviço de doentes, desejo de 

ajudar ou de prestar um serviço aos outros, descobrindo e posteriormente 

satisfazendo as suas necessidades; observação, habilidade em “ler” os interesses, 

as preocupações e os estados emotivos dos outros, detectando as subtilezas; 

adesão à organização, capacidade e vontade de adaptar o seu próprio 

comportamento às necessidades, prioridades e objectivos da organização; sentido 

de organização, habilidade em desenvolver planos lógicos e detalhados, a fim de 

orientar as acções em função de objectivos; capacidade de adaptação, capacidade 

de se adaptar e de trabalhar eficazmente numa diversidade de situações com 

indivíduos e grupos diferentes; trabalho em equipa, capacidade de trabalhar em 

cooperação com os outros e de conseguir que os outros se comportem da mesma 

forma; estabelecimento de relações, capacidade de construir e de estabelecer 

contactos com as pessoas que vão contribuir para a realização dos seus próprios 

objectivos de trabalho e solidariedade, e desejo de ajudar as pessoas em 

dificuldade. 

WIEDENBACH353 identifica cinco atributos essenciais do profissional de 

enfermagem: clareza de propósito, domínio das aptidões e dos conhecimentos 

essenciais para o cumprimento do propósito, capacidade para estabelecer e manter 

ralações de trabalho positivas tanto com profissionais como com outras pessoas, 

interesse em ampliar os conhecimentos, e por último, dedicação à promoção das 

metas da humanidade. 

Parte-se do pressuposto de que estas competências se desenvolvem por um 

processo contínuo e gradual de transformação pessoal, a partir de experiências 

chave do itinerário pessoal e profissional do enfermeiro, podendo ser desenvolvidas 

                                            
353 Cf. WIEDENBACH, Ernestine (1989), p. 164. 
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por actividades de estudo, de trabalho e de contactos sociais. Uma vez adquiridas, 

em princípio são estáveis, isto é, transferíveis para outras situações. É importante 

que o enfermeiro se esforce por adquirir um perfil pessoal que garanta a qualidade 

do seu trabalho. 

4.3. Competências legisladas 

Actualmente o exercício de enfermagem no nosso país dispõe de 

regulamentação jurídica em ordem a garantir que o mesmo se desenvolva na 

salvaguarda dos princípios científicos, técnicos e éticos específicos da enfermagem, 

de forma a proporcionar cuidados de enfermagem de qualidade aos cidadãos deles 

carecidos. 

Numa breve leitura dos documentos que integram a moldura legislativa das 

instituições do ensino superior, podemos constatar que as escolas superiores são 

conceptualizadas como “centros de formação cultural e técnica de nível superior às 

quais cabe ministrar a preparação para o exercício de actividades profissionais 

altamente qualificadas e promover desenvolvimento das regiões em que se 

inserem”354. 

Esta função é especificadamente reforçada pelo Decreto-Lei n.º 480/88 de 23 

de Dezembro355, que integra o ensino de enfermagem no Sistema Educativo 

Nacional a nível do ensino superior politécnico. As várias competências atribuídas às 

escolas de enfermagem enfatizam o desenvolvimento da investigação científica e 

técnica do seu âmbito, bem como a obrigatoriedade de colaborar no 

desenvolvimento sanitário das regiões onde estão inseridas. O curso superior de 

enfermagem tinha a duração de três anos, e a aprovação no curso comprovava a 

formação científica, técnica e ética para a prestação de cuidados de enfermagem 

geral aos três níveis de prevenção, dirigidos ao indivíduo, à família e à comunidade. 

A conclusão com aprovação no curso superior de enfermagem, conferia o grau de 

bacharel e o título profissional de enfermeiro (artigo 3°). Esta formação de base em 

enfermagem passou a reger-se pelo princípio exposto no número 4 do artigo 11° da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de 

                                            
354 Art.2º da Lei 54/90, de 5 de Setembro. 
355 Decreto-Lei n.º 480/88 de 23 de Dezembro, Integração do Ensino de Enfermagem no 
Ensino Superior Politécnico, Diário da República, I Série-A, n° 295. Lisboa: Imprensa 
Nacional, pp. 5070-5072. 
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Outubro356, onde se declara que “o ensino politécnico visa proporcionar uma sólida 

formação cultural e técnica a nível superior, desenvolver a capacidade de inovação e 

de análise crítica e ministrar conhecimentos científicos de índole teórica e prática e a 

sua aplicação com vista ao exercício de actividades profissionais” (artigo 11°). 

A Portaria n.º 239/94, de 18 de Abril357, cria os cursos superiores 

especializados em enfermagem. A aprovação em todas as unidades curriculares que 

integram o plano de estudos de cada um dos cursos, confere o direito ao diploma de 

estudos superiores especializados (artigo 3°) e o grau de licenciado (artigo 4°). 

A Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro358, alterou a Lei 46/86, de 14 de Outubro 

e extinguiu os cursos de especialização em enfermagem, o que alterou a formação 

de pós-graduação dos enfermeiros. 

No Decreto-Lei n.º 353/99, de 3 de Setembro359, o governo aprovou um plano 

integrado de medidas estruturantes para o desenvolvimento dos recursos humanos 

no domínio da saúde que, no domínio da enfermagem, na alínea b) e no que se 

refere à formação, a formação geral ser realizada através de cursos de licenciatura e 

a formação especializada através de cursos de especialização de pós-licenciatura 

não conferentes de grau. Na alínea c) e no que se refere à selecção dos candidatos 

aos cursos, à criação, dentro do quadro jurídico fixado pela Lei de Bases do Sistema 

Educativo, de condições apropriadas à adopção pelas instituições, na sua esfera de 

competência, de modelos que promovam a escolha de estudantes com o mais 

adequado perfil de formação e vocacional. O presente diploma aprova as regras 

gerais a que fica subordinado o ensino da enfermagem no âmbito do ensino superior 

politécnico, dando assim concretização às medidas previstas neste domínio na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/98. 

A formação na área da enfermagem ao nível do mestrado e do doutoramento 

será naturalmente desenvolvida pelas instituições de ensino universitário no quadro 

do disposto no n.º 2 do artigo 13.º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 

46/86, de 14 de Outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro). 

                                            
356 Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro, Lei de Bases da Sistema Educativo, I Série-A, n° 237, pp. 
3068-3081. 
357 Portaria n.º 239/94 de 18 de Abril, Regulamentação dos Cursos de Estudos Superiores 
Especializados em Enfermagem, I Série-A, n° 89, pp. 1821-1825. 
358 Lei n.º 115/97 de 19 de Setembro, Alteração à Lei 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases 
do Sistema Educativo), Diário da República, I Serie-A, n° 217, 97.09.19, pp. 5082-5083. 
359 Decreto-Lei n.º 353/99 de 3 de Setembro, Diário da República, I Série-A, n° 206, pp. 
6198-6201. 
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São também aprovadas pelo presente diploma duas medidas de transição de 

especial importância. A primeira diz respeito à possibilidade de os estudantes que se 

encontram actualmente a frequentar o curso de bacharelato poderem, caso o 

pretendam, alcançar de imediato o grau de licenciado, através de um ano de 

formação complementar, a que terão acesso, sem limitações quantitativas, no ano 

lectivo imediatamente subsequente ao da conclusão do bacharelato. A segunda 

refere-se à criação de cursos de complemento de formação destinados a facultar 

aos bacharéis em enfermagem o acesso, em determinadas condições, ao grau de 

licenciado. 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo 

decreta, para valer como lei geral da República, o seguinte, no artigo 1º que o ensino 

da enfermagem fica no âmbito do ensino superior politécnico. No artigo 3º, alínea a) 

refere que o ensino de enfermagem é assegurado através do curso de licenciatura 

em enfermagem e na alínea b) refere a existência de cursos de pós-licenciatura de 

especialização em enfermagem não conferentes de grau académico, organizados 

nos termos do n.º 7 do artigo 13.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

No artigo 5º no n.º 1, refere que o curso de licenciatura em enfermagem visa 

assegurar a formação científica, técnica, humana e cultural para a prestação e 

gestão de cuidados de enfermagem gerais à pessoa ao longo do ciclo vital, à família, 

grupos e comunidade, nos diferentes níveis de prevenção. No n.º 2 refere que o 

curso visa assegurar a formação necessária para a participação na gestão dos 

serviços, unidades ou estabelecimentos de ensino, para a participação na formação 

de enfermeiros e de outros profissionais de saúde e ao desenvolvimento da prática 

da investigação no seu âmbito. O artigo 6º define que o curso de licenciatura em 

enfermagem tem a duração de quatro anos curriculares. 

O artigo 9º define que os cursos de pós-licenciatura de especialização em 

enfermagem visam assegurar a aquisição de competência científica, técnica, 

humana e cultural numa área específica da enfermagem. Estes cursos e como está 

definido no artigo 10º têm a duração de dois a três semestres curriculares. 

Excepcionalmente, podem ter a duração de quatro semestres curriculares. O artigo 

12º refere que a aprovação em todas as unidades curriculares que integrem o plano 

de estudos de um curso de pós-licenciatura de especialização em enfermagem 

confere o direito a um diploma de especialização em enfermagem emitido nos 

termos do n.º 7 do artigo 13º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 
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Nas duas últimas décadas a profissão de enfermagem, e a formação nesta 

área têm atravessado rápidas e profundas mudanças que têm obrigado à introdução 

sucessiva de reestruturações pelo que a implementação do PROCESSO DE 

BOLONHA360 surge como um importante e difícil desafio. Este obriga a repensar não 

só o sistema de formação, como também a equacionar o seu impacto futuro na 

estrutura profissional. 

4.3.1. Carreira de enfermagem 

O Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de Novembro361, estabelece a Carreira de 

Enfermagem para a prestação de cuidados de saúde. No capítulo I, artigo 6°, este 

documento estabelece três áreas de actuação de enfermagem: a primeira, área de 

actuação da prestação de cuidados; a segunda, área de actuação da gestão; e a 

terceira, área de actuação da assessoria técnica. A cada uma destas áreas faz 

corresponder determinadas categorias profissionais de enfermeiro. Assim, para a 

área de actuação da prestação de cuidados (e é esta que nos interessa em 

particular), faz corresponder as categorias de enfermeiro, de enfermeiro graduado e 

de enfermeiro especialista. 

Em nota introdutória a este diploma pode ler-se: “a integração de ensino 

superior de enfermagem no sistema educativo nacional, a entrada em 

funcionamento do curso superior de enfermagem e a previsão do início dos cursos 

de estudos superiores especializados em enfermagem, com a atribuição dos 

correspondentes graus académicos ou equivalentes, devem conduzir a mudanças 

efectivas ao nível do exercício da enfermagem”362. 

                                            
360 O PROCESSO DE BOLONHA corresponde ao propósito da construção do Espaço Europeu 
do Ensino Superior, coeso, competitivo e atractivo para docentes e alunos europeus e de 
países terceiros. Visa a construção de um Espaço Europeu do Ensino Superior que promova 
a mobilidade de docentes, de estudantes e a empregabilidade de diplomados. Em Junho de 
1999 os Ministros da Educação de 29 Estados Europeus, entre os quais Portugal, 
subscreveram a Declaração de Bolonha I que contem, como objectivo claro, o 
estabelecimento, até 2010, do Espaço Europeu de Ensino Superior, coerente, compatível, 
competitivo e atractivo para estudantes europeus e de países terceiros. A nível de 
implementação do processo de Bolonha a nível nacional, no que respeita à enfermagem 
temos como coordenadora a Prof. Luísa Espiney da Escola Superior de Enfermagem 
Calouste Gulbenkian de Lisboa. 
361 Decreto-Lei n.º 437/91 de 8 de Novembro, Carreira de Enfermagem, Diário da República, 
I Série-A, n° 257, pp. 5724-5740. 
362 Decreto-Lei n.º 437/91de 8 de Novembro, Carreira de Enfermagem, Diário da República, I 
Série-A, n° 257, p. 5723. 
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Estas mudanças estão, de algum modo, patentes no conteúdo funcional das 

categorias de enfermeiro, de enfermeiro graduado e de enfermeiro especialista 

(capítulo II, artigo 7°) e reflectem as características da actual formação e do 

exercício de enfermagem363. 

                                            
363 “Ao enfermeiro de nível I compete: 
a) Colher dados para identificação das necessidades em cuidados de enfermagem, com 
base num modelo teórico de enfermagem; 
b) Elaborar o plano de cuidados de enfermagem em função dos problemas identificados e 
estabelecer prioridades, tendo em conta os recursos disponíveis; 
c) Executar os cuidados de enfermagem planeados, favorecendo um clima de confiança que 
suscite a implicação do utente (indivíduo, família, grupo e comunidade) nos cuidados de 
enfermagem e integrando um processo educativo que promova o auto-cuidado; 
d) Integrar no planeamento e execução dos cuidados de enfermagem ao indivíduo e à 
família, a preparação de alta ou internamento hospitalar; 
e) Responsabilizar-se por prestar cuidados de enfermagem à família, como unidade de 
cuidados, no âmbito dos cuidados de saúde primários; 
f) Participar nas acções que visem a articulação entre os cuidados de saúde primários e os 
cuidados de saúde diferenciados; 
g) Avaliar os cuidados de enfermagem prestados, efectuando os respectivos registos e 
analisando os factores que contribuíram para os resultados obtidos; 
h) Reavaliar as necessidades do utente em cuidados de enfermagem; 
i) Realizar ou colaborar em estudos sobre problemas de enfermagem, visando a melhoria 
dos cuidados de enfermagem; 
j) Utilizar os resultados de estudos e de trabalhos de investigação para a melhoria dos 
cuidados de enfermagem; 
I) Colaborar na formação realizada na unidade de cuidados. 
Ao enfermeiro graduado compete executar o conteúdo funcional descrito para a categoria de 
enfermeiro (nível I) e ainda as funções de orientação e coordenação de equipas de 
enfermagem na prestação de cuidados. 
Ao enfermeiro especialista compete executar o conteúdo funcional inerente às categorias de 
enfermeiro (nível I) e de enfermeiro graduado e ainda o seguinte: 
a) Prestar os cuidados de enfermagem que requerem um nível mais profundo de 
conhecimentos e habilidades, actuando especialmente, junto do utente (indivíduo, família ou 
grupo) em situações de crise ou risco, no âmbito da especialidade que possui; 
b) Estabelecer prioridades de intervenção do enfermeiro no atendimento do doente em 
situação de urgência; 
c) Definir e utilizar indicadores que lhe permitam, assim como à equipa de enfermagem, 
avaliar de forma sistemática, as mudanças verificadas na situação de saúde do utente 
(indivíduo, família, grupos e comunidade) e introduzir as medidas correctivas julgadas 
necessárias; 
d) Responsabilizar-se pela área de enfermagem, nas equipas multiprofissionais, no que diz 
respeito ao diagnóstico de saúde da comunidade e à consecução das intervenções de 
enfermagem dele decorrentes, 
e) Emitir pareceres sobre localização, instalações e equipamento, pessoal e organização de 
unidades prestadoras de cuidados, na área da sua especialidade; 
f) Colaborar na determinação de custos / benefícios na área da prestação de cuidados; 
g) Responsabilizar-se pela formação em serviço do pessoal de enfermagem e outro pessoal 
da unidade de cuidados, elaborando, em articulação com o enfermeiro-chefe, o respectivo 
plano anual de actividades; 
h) Elaborar o relatório das actividades de formação em serviço; 
i) Colaborar nos projectos de formação realizados no estabelecimento ou serviço; 
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O Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de Novembro, aprovou o regime da carreira de 

enfermagem, dotando-a de mecanismos adequados à natureza da profissão e às 

características do seu exercício. Porém, mais de cinco anos volvidos após a entrada 

em vigor daquele diploma, tornou-se urgente iniciar o processo de introducção de 

algumas alterações pontuais reveladas pela experiência da sua aplicação e, do 

mesmo modo, procedeu-se a uma revalorização salarial. Assim, passados cerca de 

sete anos, o Decreto-Lei n.º412/98 de 30 de Dezembro364 procedeu à reestruturação 

da carreira de enfermagem. 

Assim, no artigo 4º que se refere a níveis e categorias da carreira de 

enfermagem, define que o nível 1 integra as categorias de enfermeiro e enfermeiro 

graduado, o nível 2 integra as categorias de enfermeiro especialista e enfermeiro 

chefe e o nível 3, integra a categoria de enfermeiro supervisor. O artigo 7º refere-se 

ao conteúdo funcional das categorias de enfermeiro, enfermeiro graduado e 

enfermeiro especialista, enquanto o artigo 8º faz referência ao conteúdo funcional 

das categorias de enfermeiro chefe e de enfermeiro supervisor e do cargo de 

enfermeiro director. 

Estas competências reflectem as características do exercício da enfermagem 

e da preparação dos enfermeiros. Na realidade há todo um modo de ser e de fazer 

enfermagem que exige do enfermeiro sólida formação sociocultural, científica e 

técnica que o torne apto para identificar e analisar problemas, planear estratégias de 

trabalho, aprofundar questões e apresentar soluções. A formação em serviço é aqui 

apontada como uma forma de manter, actualizar, aprofundar e desenvolver 

conhecimentos adquiridos nos cursos básicos e pós-básicos de enfermagem. A lei 

positiva, pelo seu carácter de objectividade e universalidade, não contem em si toda 

a dimensão da acção dos enfermeiros junto dos doentes, pelo que entendemos que 

eles devem conhecer e praticar o conteúdo funcional contido na lei, mas não apenas 

esse, porque a lei natural e espiritual é muito mais abrangente, e compromete-os 

ainda mais profundamente. 

                                                                                                                                        
j) Realizar ou colaborar em trabalhos de investigação em enfermagem, visando a melhoria 
dos cuidados de enfermagem”. 
364 Decreto-Lei n.º 412/98 de 30 de Dezembro, Reestruturação da Carreira da Enfermagem 
instituída pelo Decreto-Lei437/91, de 8 de Novembro, Diário da República, I Série-A, n.º 300, 
pp. 7257-7264. 
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4.3.2. Regulamentação do exercício da enfermagem 

Conforme é explicitado no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de 

Setembro365, a “enfermagem registou entre nós, no decurso dos últimos anos, uma 

evolução, quer ao nível da formação de base, quer na complexificação e dignificação 

do seu exercício profissional, que torna imperioso reconhecer como de significativo 

valor o papel do enfermeiro na comunidade científica de saúde e, bem assim, no que 

concerne à qualidade e eficácia da prestação de cuidados de saúde”. Como se vê, o 

que era pressentido é reconhecido pelo legislador, no Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 

de Agosto, com as afirmações: “a integração do ensino superior de enfermagem no 

sistema educativo nacional, a entrada em funcionamento do curso superior de 

enfermagem e a previsão do início dos cursos de estudos superiores especializados 

em enfermagem, com a atribuição dos correspondentes graus académicos ou 

equivalentes, devem conduzir a mudanças efectivas ao nível do exercício da 

enfermagem”366. 

Este diploma visa regulamentar o exercício da enfermagem, clarifica alguns 

conceitos, caracteriza os cuidados de enfermagem, especifica a competência dos 

profissionais legalmente habilitados a prestá-los, define a responsabilidade dos 

enfermeiros e aponta os seus direitos e deveres. 

Relativamente aos conceitos e à caracterização dos cuidados de 

enfermagem, no capítulo II, artigos 4° e 5°, é feita como que uma síntese dos 

conhecimentos acumulados ao longo do tempo sobre o que é a enfermagem, o que 

é o enfermeiro e o que são os cuidados de enfermagem. 

A principal novidade reside, em nosso entender, em considerar cuidados de 

enfermagem como “intervenções autónomas e interdependentes”, abolindo deste 

modo a noção de intervenções dependentes. Considera autónomas as acções 

realizadas pelos enfermeiros sob a sua única e exclusiva iniciativa e 

responsabilidade, de acordo com as respectivas qualificações profissionais, seja na 

prestação de cuidados, na gestão, no ensino, na formação ou na assessoria, com os 

contributos na investigação em enfermagem. Interdependentes, as acções 

realizadas pelos enfermeiros de acordo com as respectivas qualificações 

                                            
365 Decreto-Lei n.º 161/96 de 4 de Setembro, Regulamentação do Exercício Profissional da 
Enfermagem, I Série-A, n° 205, pp. 2959-2962. 
366 Decreto-Lei n.º 437/91 de 8 de Novembro, Carreira de Enfermagem, Diário da República, 
I Série-A, n° 257, p. 5723. 
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profissionais, em conjunto com os outros profissionais, decorrentes de planos de 

acção previamente definidos pelas equipas multidisciplinares em que estão 

integrados e das prescrições ou orientações previamente formalizadas. 

No artigo 12° são especificados os deveres a que os enfermeiros estão 

obrigados. Pela importância que têm no âmbito das competências, vamos enumerá-

los na íntegra: 

“1-Apoiar todas as medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados e 

dos serviços de enfermagem; 

2-Respeitar a decisão do utente de receber ou recusar a prestação de 

cuidados que lhe foi proposta, salvo disposição especial da lei; 

3-Respeitar e possibilitar ao utente a liberdade de opção em ser, cuidado por 

outro enfermeiro, caso tal opção seja viável e não ponha em risco a sua saúde; 

4-Esclarecer o utente e os seus familiares, sempre que estes o solicitem, 

sobre os cuidados que lhe prestam; 

5-Assegurar por todos os meios ao seu alcance a manutenção da vida do 

utente em caso de emergência; 

6-Manter-se no seu posto de trabalho, enquanto não forem substituídos, 

quando a sua ausência interferir na continuidade de cuidados; 

7-Solicitar o apoio de outros técnicos, sempre que exigível por força das 

condições do utente; 

8-Cumprir e zelar pelo cumprimento da legislação referente ao exercício da 

profissão; 

9-Comunicar os factos de que tenha conhecimento e possam comprometer a 

dignidade da profissão ou a saúde do utente ou sejam susceptíveis de violar as 

normas legais do exercício da profissão; 

10-Exercer os cargos para que tenham sido eleitos ou nomeados e cumprir os 

mandatos, só podendo haver interrupção quando devidamente justificada; 

11-Colaborar em todas as iniciativas que sejam de interesse ou de prestígio 

para a profissão”. 

Os deveres assim considerados formam como que um imperativo categórico 

no sentido de compreender, respeitar e colaborar com todos os processos humanos 

que visem o bem sem condições. É fundamental que o enfermeiro conheça o que é 

legal e promova o que é legítimo.  
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Em 21 de Abril de 1998 (Decreto-lei n.º 104/98, de 21 de Abril367), o Estado 

Português, através dos seus organismos próprios, cria a Ordem dos Enfermeiros 

(OE). Este diploma, inédito na História da Enfermagem em Portugal, veio responder 

a um imperativo da sociedade portuguesa de ver instituída uma associação 

profissional de enfermagem de direito público que promova a regulamentação e 

disciplina da prática dos enfermeiros. Fê-lo reconhecendo formalmente que, entre 

outros: a) os “enfermeiros constituem, actualmente, uma comunidade profissional e 

científica da maior relevância no funcionamento do sistema de saúde e na garantia 

do acesso da população a cuidados de saúde de qualidade, em especial em 

cuidados de enfermagem”; e b) a “própria evolução da sociedade portuguesa e as 

suas expectativas de acesso a padrões de cuidados de enfermagem da mais 

elevada qualificação técnica, científica e ética para satisfazer níveis de saúde cada 

vez mais exigentes, assim como a organização desses cuidados em ordem a 

responder às solicitações da população, não só em instituições de carácter 

hospitalar ou centros de saúde, públicos ou privados, mas também no exercício 

liberal (...)”. 

Assim, pela necessidade de se proceder à regulamentação e controlo do 

exercício profissional dos enfermeiros, é criada esta associação pública 

representativa dos diplomados em enfermagem que exercem a profissão de 

enfermeiro em Portugal. E neste contexto que os actuais órgãos sociais da Ordem 

dos Enfermeiros têm vindo a desenvolver os esforços necessários para responder às 

suas atribuições, nomeadamente, no que se refere à definição do “nível de 

qualificação profissional dos enfermeiros” e à regulamentação do “exercício da 

profissão”, à atribuição do “título profissional de enfermeiro”, ao “registo de todos os 

enfermeiros, protegendo o título e a profissão de enfermeiro” e pronunciando-se 

sobre os modelos de formação e sobre a estrutura geral dos cursos de enfermagem. 

Foi neste contexto que, em 2001, se iniciaram os trabalhos, tendo em vista a 

definição de processos de acreditação da formação pré e pós-graduada e de 

certificação individual de competências que, no futuro, estarão na base das decisões 

relativas à atribuição dos títulos profissionais. Ficou claro para nós que a definição 

de um conjunto de competências do enfermeiro de cuidados gerais constitui um 

assunto central deste debate. Neste enquadramento, a Ordem dos Enfermeiros 
                                            
367 Decreto-Lei n.º 104/98 de 21 de Abril, Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, Diário da 
República, I Série-A, n° 93, pp. 1739-1757. 
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concretizou um conjunto de actividades que evoluíram para a definição das 

competências dos enfermeiros de cuidados gerais. 

O exercício profissional da enfermagem centra-se na relação interpessoal 

entre um enfermeiro e uma pessoa, ou entre um enfermeiro e um grupo de pessoas 

(família ou comunidades). Quer a pessoa enfermeiro, quer as pessoas clientes368 

dos cuidados de enfermagem, possuem quadros de valores, crenças e desejos da 

natureza individual fruto das diferentes condições ambientais em que vivem e se 

desenvolvem. Assim, no estabelecimento das relações terapêuticas, no âmbito do 

seu exercício profissional, o enfermeiro distingue-se pela formação e experiência 

que lhe permite entender e respeitar os outros, num quadro onde procura abster-se 

de juízos de valor relativamente à pessoa cliente dos cuidados de enfermagem. 

A relação terapêutica promovida no âmbito do exercício profissional de 

enfermagem caracteriza-se pela parceria estabelecida como cliente, no respeito 

pelas suas capacidades. Várias são as circunstâncias em que a parceria deve ser 

estabelecida envolvendo as pessoas com significado para o cliente individual 

(família, convivente significativo). No sentido de optimizar o exercício profissional, 

frequentemente os enfermeiros alargam o conceito de cliente, e portanto a relação 

de parceria, à família e à comunidade. 

Os cuidados de enfermagem tomam por foco de atenção a promoção dos 

projectos de saúde que cada pessoa vive e persegue. Neste contexto, procura-se, 

ao longo de todo o ciclo vital, prevenir a doença e promover os processos de 

readaptação após a doença. Procura-se, também, a satisfação das necessidades 

humanas fundamentais e a máxima independência na realização das actividades da 

vida diária, bem como se procura a adaptação funcional aos défices e a adaptação a 

múltiplos factores frequentemente através de processos de aprendizagem do cliente. 

As intervenções de enfermagem são frequentemente optimizadas se toda a 

unidade familiar for tomada por alvo do processo de cuidados, nomeadamente, 

quando as intervenções de enfermagem visam a alteração de comportamentos, 

tendo em vista a adopção de estilos de vida compatíveis com a promoção da saúde. 

                                            
368 A opção pelo termo “cliente” relaciona-se com a conotação que este termo tem com a 
noção de papel activo no quadro da relação de cuidados. “Cliente” como participante activo. 
“Cliente” como aquele que troca algo com outro, e não necessariamente aquele que, numa 
visão meramente economista, paga. Cliente-pessoa-individual ou cliente-família ou cliente-
comunidade. 
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Os cuidados de enfermagem ajudam a pessoa a gerir os recursos da 

comunidade em matéria de saúde, prevendo-se vantajoso o assumir de um papel de 

pivot no contexto da equipa. Na gestão dos recursos de saúde, os enfermeiros 

promovem, paralelamente, a aprendizagem sobre a forma de aumentar o repertório 

dos recursos pessoais, familiares e comunitários para lidar com os desafios de 

saúde. 

O exercício profissional dos enfermeiros insere-se num contexto de actuação 

multiprofissional. Assim, distinguem-se dois tipos de intervenções de enfermagem, 

as iniciadas por outros técnicos da equipa (intervenções interdisciplinares), e as 

iniciadas pela prescrição do enfermeiro (intervenções autónomas). Relativamente às 

intervenções de enfermagem que se iniciam na prescrição elaborada por outro 

técnico da equipa de saúde, o enfermeiro assume a responsabilidade técnica pela 

sua implementação. Relativamente às intervenções de enfermagem que se iniciam 

na prescrição elaborada pelo enfermeiro, este assume a responsabilidade pela 

prescrição e pela implementação técnica da intervenção. 

A tomada de decisão do enfermeiro que orienta o exercício profissional 

autónomo implica uma abordagem sistémica e sistemática. Na tomada de decisão, o 

enfermeiro identifica as necessidades de cuidados de enfermagem da pessoa 

individual ou do grupo (família e comunidade). Após efectuada a correcta 

identificação da problemática do cliente, as intervenções de enfermagem são 

prescritas de forma a evitar riscos, detectar precocemente problemas potenciais e 

resolver ou minimizar os problemas reais identificados. 

No processo da tomada de decisões em enfermagem e na fase de 

implementação das intervenções, o enfermeiro incorpora os resultados da 

investigação na sua prática. Para tal, reconhece-se que a produção de guias 

orientadores da boa prática de cuidados de enfermagem baseados na evidência 

empírica, guidelines constituem uma base estrutural importante para a melhoria 

contínua da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros. 

Do ponto de vista das atitudes que caracterizam o exercício profissional dos 

enfermeiros, os princípios humanistas de respeito pelos valores, pelos costumes, 

pelas religiões e por todos os demais previstos no Código Deontológico do 

Enfermeiro enformam a boa prática da enfermagem. Neste contexto, os enfermeiros 

têm presente que “bons cuidados” significam coisas diferentes para diferentes 

pessoas, e, assim, o exercício profissional dos enfermeiros requer sensibilidade para 
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lidar com estas diferenças perseguindo-se os mais elevados níveis de satisfação dos 

clientes. 

Partindo do enquadramento conceptual anterior, parece-nos importante 

relembrar alguns aspectos formais do Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros369. 

No artigo 8º, que se refere ao exercício profissional dos enfermeiros, define a 

conduta a adoptar370, assim como os objectivos fundamentais no exercício da 

actividade profissional371. 

Em conformidade com o diagnóstico de enfermagem, os enfermeiros, de 

acordo com as suas qualificações profissionais, são orientados a desenvolver as 

suas actividades nos três níveis de prevenção372, assim como participarem 

activamente no processo de investigação373. 

Os enfermeiros na área de gestão, investigação, docência, formação e 

assessoria são também orientados a contribuírem para a melhoria e evolução da 

prestação dos cuidados de enfermagem374. 

                                            
369 Cf. ORDEM DOS ENFERMEIROS “Regulamento do Exercício Profissional dos 
Enfermeiros” (Decreto-lei n.º 161/96 de 4 de Setembro). 
370 “Os enfermeiros no exercício das suas funções, deverão adoptar uma conduta 
responsável e ética e actuar no respeito pelos direitos e interesses, legalmente protegidos, 
dos cidadãos”. 
371 “Como objectivos fundamentais a promoção da saúde, a prevenção da doença, o 
tratamento, a reabilitação e a reinserção social”. E que os enfermeiros têm “uma actuação 
de complementaridade funcional relativamente aos demais profissionais de saúde, mas 
dotada de idêntico nível de dignidade e autonomia de exercício profissional” 
372 “a) organizam, coordenam, executam, supervisionam e avaliam as intervenções de 
enfermagem nos três níveis de prevenção, b) decidem sobre técnicas e meios a utilizar na 
prestação de cuidados de enfermagem, potenciando e rentabilizando os recursos existentes, 
criando a confiança e a participação activa do indivíduo, da família, dos grupos e da 
comunidade, c) utilizam técnicas próprias da profissão de enfermagem, com vista à 
manutenção e recuperação das funções vitais, nomeadamente, respiração, alimentação, 
eliminação, circulação, comunicação, integridade cutânea e mobilidade, d) participam na 
coordenação e dinamização das actividades inerentes à situação de saúde/doença, quer o 
utente seja seguido em internamento, ambulatório ou domiciliário, e) procedem à 
administração da terapêutica prescrita, detectando os seus efeitos e actuando em 
conformidade, devendo, em situação de emergência, agir de acordo com a qualificação e os 
conhecimentos que detêm, tendo como finalidade a manutenção ou recuperação das 
funções vitais, f) participam na elaboração e concretização de protocolos referentes a 
normas e critérios para administração de tratamentos e medicamentos, e g) procedem ao 
ensino do utente sobre a administração e utilização de medicamentos ou tratamentos”. 
373 “Os enfermeiros concebem, realizam e promovem e participam em trabalhos de 
investigação que visam o progresso da enfermagem, em particular, e da saúde, em geral”. 
374 “No exercício da sua actividade na área de gestão, investigação, docência, formação e 
assessoria, para a melhoria e evolução da prestação dos cuidados de enfermagem, 
nomeadamente: a) organizando, coordenando, executando, supervisionando e avaliando a 
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O artigo 10º que define a delegação de tarefas, refere que “os enfermeiros só 

podem delegar tarefas em pessoal deles funcionalmente dependente, quando este 

tenha a preparação necessária para as executar, conjugando-se sempre a natureza 

das tarefas com o grau de dependência do utente em cuidados de enfermagem”. 

Com base nos Estatutos da Ordem dos Enfermeiros espera-se que a 

regulamentação e controlo do exercício profissional, designadamente nos seus 

aspectos deontológicos e disciplinares, garantam a qualidade dos cuidados de 

enfermagem prestados ao cidadão. 

4.4. Consentimento livre e esclarecido para actos de enfermagem 

O Parecer 31/2002 do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros 

aborda quais os actos de enfermagem autónomos que carecem de consentimento 

livre e esclarecido, documentado ou não, do doente ou do seu representante, e 

quais as consequências jurídicas (penais, civis e disciplinares) para o enfermeiro que 

executa actos prescritos pelo médico e se apercebe de que o doente não prestou o 

consentimento escrito ou mesmo verbal. 

Para emitir parecer sobre a primeira questão, há que clarificar o sentido das 

intervenções autónomas, de consentimento livre e esclarecido para actos de 

enfermagem autónomos, e de representação legal. 

Os actos de enfermagem autónomos são aqueles que decorrem da “única e 

exclusiva iniciativa e responsabilidade” do enfermeiro (Regulamento do Exercício 

Profissional dos Enfermeiros, artigo 9°, ponto 2.). Do quadro conceptual proposto 

pelo Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, considera-se que “a 

relação terapêutica promovida no âmbito do exercício profissional de enfermagem se 

caracteriza pela parceria estabelecida com o cliente, no respeito pelas suas 

capacidades. Esta relação desenvolve-se e fortalece-se ao longo de um processo 

                                                                                                                                        
formação dos enfermeiros, b) avaliando e propondo os recursos humanos necessários à 
prestação dos cuidados de enfermagem, estabelecendo normas e critérios de actuação e 
procedendo à avaliação do desempenho dos enfermeiros, c) propondo protocolos e 
sistemas de informação adequados para a prestação dos cuidados, d) dando parecer 
técnico acerca de instalações, materiais e equipamentos utilizados na prestação de 
cuidados de enfermagem, e) colaborando na elaboração de protocolos entre as instituições 
de saúde e as escolas, facilitadores e dinamizadores da aprendizagem dos formandos, f) 
participando na avaliação das necessidades da população e dos recursos existentes em 
matéria de enfermagem e propondo a política geral para o exercício da profissão, ensino e 
formação em enfermagem, e g) promovendo e participando nos estudos necessários à 
reestruturação, actualização e valorização da profissão de enfermagem”. 
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dinâmico que tem por objectivo ajudar o cliente a ser proactivo na consecução do 

seu projecto de saúde”. 

Assim, o planeamento dos cuidados é realizado com a participação activa do 

doente, pelo que este toma parte na decisão sempre que para tal tenha 

competência. Quando o doente não tem competência ou capacidade funcional para 

participar na decisão sobre os cuidados de enfermagem, estes serão realizados 

tendo em vista o melhor interesse do doente, atendendo às suas preferências, 

crenças e valores, se os tiver manifestado ou se deles houver conhecimento. Por 

melhor interesse do doente entende-se “a restauração ou preservação das funções 

vitais, o alívio do sofrimento e a manutenção da qualidade de vida”. 

A Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina375, ratificada por 

Portugal em Janeiro 2001, prescreve no art. 5º que “qualquer intervenção no 

domínio da saúde apenas pode ser efectuada depois de a pessoa em causa dar o 

seu consentimento de forma livre e esclarecida. A esta pessoa deverá ser dada 

previamente uma informação adequada quanto à natureza e ao objectivo da 

intervenção, bem como quanto às suas consequências e aos seus riscos. A pessoa 

em causa poderá em qualquer momento revogar livremente o seu consentimento”. 

De acordo com o Código Deontológico do Enfermeiro no art. 84º do Estatuto 

da Ordem dos Enfermeiros, “no respeito pelo direito à autodeterminação, o 

enfermeiro assume o dever de: informar o indivíduo e a família no que respeita aos 

cuidados de enfermagem, respeitar, defender e promover o direito da pessoa ao 

consentimento informado, atender com responsabilidade e cuidado todo o pedido de 

informação ou explicação feito pelo indivíduo em matéria de cuidados de 

enfermagem, e informar sobre os recursos a que a pessoa pode ter acesso, bem 

como sobre a maneira de os obter”. 

Clarifique-se que conforme o Código Penal no art. 157º, “o consentimento só 

é eficaz quando o paciente tiver sido devidadmente esclarecido sobre o diagnóstico 

e a índole, alcance, envergadura e possíveis consequências da intervenção ou do 

tratamento, salvo se isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem 

                                            
375 CONVENÇÃO PARA A PROTECÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DA DIGNIDADE 
DO SER HUMANO RELATIVAMENTE ÀS APLICAÇÕES DA BIOLOGIA E DA MEDICINA: 
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DO HOMEM E DA BIOMEDICINA, adoptada pelo 
Comité de Ministros do Conselho da Europa, assinada por Portugal, em Oviedo, em 4 de 
Abril de 1997, publ. In Diário da República, I Série-A, n.º2 de 3 de Janeiro de 2001, pp. 26-
32. 
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conhecidas pelo paciente, poriam em perigo a sua vida ou seriam susceptíveis de 

lhe causar grave dano à saúde, física ou psíquica”. 

O consentimento escrito, cuja relevância é estritamente jurídica, surge como 

exigência da própria sociedade quanto à produção de uma prova documental do 

acto de consentimento para procedimentos que ultrapassam o risco mínimo, 

habitualmente utilizado em defesa dos profissionais envolvidos. 

Na sequência do que foi referido, o consentimento do doente para actos 

autónomos de enfermagem, sempre necessário, surge na sequência da informação 

e validação da informação dada e está implícito na parceria estabelecida entre o 

enfermeiro e o doente para a concretização dos cuidados de enfermagem. Quando o 

doente não tem capacidade para decidir/participar nos cuidados de enfermagem, e 

na ausência de representante legal, dada a natureza de manutenção da vida que é 

inerente aos cuidados de enfermagem, deverá presumir-se o consentimento (supor 

que o doente consentiria, se para tal tivesse capacidade ou competência). 

Sendo o consentimento necessário a qualquer tratamento, nem todas as 

pessoas têm capacidade para o prestar. Sobre este assunto o Conselho 

Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros já se manifestou em parecer anterior376. 

A segunda questão colocada, referente às consequências jurídicas (penais, 

civis e disciplinares) para o enfermeiro que executa actos prescritos por médico e se 

apercebe de que o doente não prestou consentimento, estas só se tornarão um 

problema para o enfermeiro que pretende prestar os cuidados se o doente, não 

tendo dado consentimento de forma explícita, de facto o recusa para os cuidados 

referentes a intervenções interdependentes. 

De acordo com a lei penal, no artigo 156º, as pessoas “que realizarem 

tratamentos sem consentimento dos doentes, a menos que o seu adiamento 

implique perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde, ou tiver 

sido dado o consentimento para um dado tratamento tendo vindo a realizar-se outro 

imposto pelo estado de conhecimentos como meio de evitar um perigo para a vida, o 

corpo ou a saúde, incorrem em pena de prisão até três anos ou em pena de multa”. 

As consequências civis são mais difíceis de certificar em abstracto, pois só 

perante o caso concreto se poderá equacionar algum dever de indemnização. 

                                            
376 Consultar Parecer CJ -7/2000, publicado na Revista da Ordem dos Enfermeiros, n.° 1, 
Novembro de 2000, p. 13. 
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Quanto às consequências disciplinares, elas decorem directamente do 

Estatuto Disciplinar dos Enfermeiros (Capítulo V do Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros), mas só caso a caso se poderão determinar as suas consequências, 

sendo certo que, em princípio, a do dever de respeitar o direito ao consentimento 

informado não provocará a aplicação de uma pena de expulsão, uma vez que o 

respectivo ilícito não é punível com pena de prisão superior a três anos conforme o 

artigo 62º, n. °5/a) do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, a menos que se 

comprove a existência de incompetência notória com perigo para a saúde dos 

indivíduos ou da comunidade, de acordo com o artigo 62º, n. °5/b) do Estatuto da 

Ordem dos Enfermeiros. 

As intervenções de enfermagem são autónomas ou interdependentes. Na 

participação do doente (ou seu representante) no planeamento, execução e 

avaliação dos actos autónomos de enfermagem está implícito o seu consentimento. 

A característica de manutenção da vida ou da qualidade de vida inerente aos 

cuidados de enfermagem permite presumir o consentimento dos doentes incapazes 

de o expressar. O consentimento escrito para actos de enfermagem autónomos só 

se justifica se tal for necessário como prova documental da sua existência, podendo 

ser solicitado quando tal se verifique. 

As intervenções de enfermagem, decorrentes de prescrição de outros 

profissionais, quando o paciente as não consentir, podem ser punidas com pena de 

prisão até três anos ou com pena de multa. À infracção disciplinar poderá ser 

aplicada uma das penas previstas no artigo 60º do Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros, com exclusão da pena de expulsão. 
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5. FASE METODOLÓGICA 

“Certamente não é fácil achar que a 

indagação de uma dada proposição é 

efectivamente resposta, sobretudo 

porque uma indagação não é nunca algo 

de simples e primeiro a que se possa 

chegar quando se quer: cada 

interrogação é ainda uma resposta e 

essa é uma dialéctica na qual estamos 

emaranhados. 

Cada interrogação é motivada e também 

o seu significado não é nunca dado 

inteiramente nela.” 

H.Gadamer 

5.1. Metodologia 

O desenvolvimento dos conceitos de ética, de bioética e do consentimento 

para os actos de enfermagem na sua ordem filosófica, nas suas adaptações às 

influências políticas, religiosas e outras, obrigou a normalizações nacionais e 

internacionais, com convenções e declarações. A estas, seguiram-se as legislações, 

também já abordadas. 

Embora obedecendo a estas regras, as atitudes dos enfermeiros, a sua ética 

na relação enfermeiro doente, tem muito de pessoal e das circunstâncias 

envolventes no acto da decisão. 

Da nossa experiência como profissionais de saúde, as dúvidas suscitadas 

pela aplicação do consentimento informado e o modo da sua utilização na prática, 

levaram-nos à procura de alguns dados do real para concretizar e actualizar a nossa 

opinião sobre o consentimento informado na prática do cuidar em enfermagem. 

Em qualquer trabalho é imprescindível utilizar uma metodologia, pois é 

através dela que se estrutura todo o trabalho, pela enumeração dos métodos a 

utilizar. Segundo FORTIN “os métodos de investigação harmonizam-se com os 

diferentes fundamentos filosóficos que suportam as preocupações e as orientações 
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de uma investigação”377. O método é um programa que antecipadamente regulará 

uma sequência de operações a executar com vista a atingir um certo resultado. Para 

LUÍS GRAÇA378 o objectivo da metodologia não é tanto o produto final, mas é 

sobretudo o processo de produção em si. Segundo o mesmo Autor, os actos 

constitutivos de um processo de investigação, não obedecem a uma sequência 

linear. Existe pelo contrário, interacção entre as diversas etapas, traduzindo-se mais 

num processo lógico e cronológico. 

Tendo em conta que nos encontramos perante uma investigação aplicada, 

quando esta tiver por objectivo obter resultados práticos, ou seja resultados que 

possam contribuir para a implementação e melhoria de programas e para a tomada 

de decisões, e com interesse no conhecimento das implicações práticas imediatas 

do processo de pesquisa para várias classes profissionais, é justificada a 

caracterização deste projecto como de investigação aplicada, embora não seja 

possível precisar especificamente, neste momento, a importância e utilidade prática 

dos resultados deste estudo. 

5.2. Justificação das opções metodológicas 

Os objectivos específicos deste estudo, enquadram-se no objectivo geral: 

saber qual a valorização que os enfermeiros dão ao consentimento informado na 

prática do cuidar em enfermagem. Assim, definimos os seguintes objectivos 

específicos: 

- identificar os conhecimentos que os enfermeiros apresentam sobre o 

consentimento informado; 

- identificar em que medida os enfermeiros aplicam o consentimento 

informado na sua prática do cuidar; 

- saber o parecer dos enfermeiros sobre algumas das facetas do 

consentimento informado. 

Podemos classificar este estudo, de acordo com os objectivos estabelecidos e 

metodologia utilizada, como um estudo de tipo exploratório. As pesquisas 

                                            
377 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 22. 
378 Cf. GRAÇA, L. (1997), Satisfação e Stress na Profissão de Enfermagem, Lisboa: Escola 
Nacional de Saúde Pública. 
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exploratórias, na perspectiva de GIL379, que classifica as pesquisas com base nos 

seus objectivos, têm como objectivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vista a torná-lo mais explícito. Explora domínios de investigação 

teoricamente pouco desenvolvidos, o que ocorre neste estudo, onde se propõem 

uma série de variáveis e se procura compreender o seu comportamento. 

Neste contexto então, o estudo identifica-se metodologicamente como uma 

pesquisa exploratória e, em certa medida, pode corresponder a um ponto de partida 

para outras investigações neste domínio. 

TRIVINOS refere que “o estudo exploratório permite aprofundar uma realidade 

específica, buscar antecedentes, maiores conhecimentos que podem ser úteis para 

uma pesquisa descritiva”380. O estudo exploratório traduz-se pela “procura descritiva, 

isto é, uma procura que se encaminha principalmente na descrição dos 

fenómenos”381. Neste sentido, “a pesquisa descritiva delineia o que é e aborda 

quatro aspectos: descrição, registo, análise e interpretação de fenómenos no 

presente”382. 

Simultaneamente é também um estudo descritivo. O estudo pretende ser 

descritivo de uma realidade e, ao mesmo tempo, exploratório, questionando as 

expectativas levando a optar por uma metodologia de carácter positivista, ou seja, 

quantitativa. A abordagem quantitativa centra-se na agregação de múltiplas 

informações em unidades substantivas, com o intuito de gerar frequências, medidas, 

comparações e inferências estatísticas. A investigação quantitativa, normalmente 

associada a uma perspectiva estrutural funcionalista, centra-se em factos e em 

comportamentos, conceptualizados e operacionalmente definidos como variáveis 

interactivas, onde o principal objectivo é o estabelecimento de relações e o ensaio 

de teorias e hipóteses previamente formuladas. Assim, o planeamento típico de uma 

investigação quantitativa encontra-se previamente definido e segue com frequência 

os passos do método experimental tradicional, desenvolvido nas ciências exactas, 

incluindo protocolos processuais precisos e o uso de técnicas de amostragem. 

                                            
379 Cf. GIL, A.C. (1991), Como Elaborar Proyectos de Pesquisa, 3ª ed, S. Paulo: Editora 
Atlas. 
380 TRIVINOS, Augusto Nibald (1990), Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: A 
Pesquisa Qualitativa em Educação, São Paulo: Editora Atlas S. A., p. 109. 
381 POLT, Denise F. e HUNGLER, Bernadette P. (1993), Essentials of Nursing Research: 
Methods, Appraisal and Utilization, Philadelphia: Ed. Lippincott Company, 3° ed., p. 117. 
382 MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria (1990), Técnicas de Pesquisa, 
São Paulo: Editora Atlas S.A., 2° ed., p. 19. 
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Em suma, “o método de investigação quantitativa tem por finalidade contribuir 

para o desenvolvimento e validação dos conhecimentos (…)”383. 

5.3. Hipóteses de Investigação 

Várias definições são dadas para o termo “hipótese”. FORTIN define a hipótese 

como “(…) um enunciado formal de relações previstas entre duas ou mais 

variáveis”384 e que a hipótese “(…) prediz os resultados do estudo, os quais indicam 

se a hipótese é confirmada ou infirmada”385. Assim, podemos considerar que 

hipótese é uma formulação provisória, uma resposta possível ao problema a ser 

investigado. Deve por isso, ser testada para verificar a sua validade e assim ser 

aceite ou rejeitada. 

Segundo FORTIN “as hipóteses provêm seja da observação de fenómenos na 

realidade, seja da teoria ou de trabalhos empíricos”386. 

Neste estudo, descrevemos várias hipóteses, tendo por base a 

fundamentação teórica deste trabalho e a nossa experiência como profissional de 

saúde, as quais sugerem relações entre as variáveis dependentes e as variáveis 

independentes. 

Formulamos seis hipóteses que designámos por: H1; H2; H3; H4; H5; H6, 

sendo: 

- H1-Não existe diferença de “atitude” acerca do consentimento informado 

em função do conhecimento que os enfermeiros afirmam ter; 

- H2-Não existe diferença na “atitude” em função da valorização atribuída ao 

consentimento informado; 

- H3-Não existe diferença de “atitude” em função da percepção da 

praticabilidade do consentimento informado; 

- H4-Não existe diferença na “atitude” que os enfermeiros têm perante o 

consentimento informado em função do tempo de exercício profissional; 

- H5-Não existe diferença de “atitude” em função da área de actuação dos 

enfermeiros; 

                                            
383 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 22. 
384 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 102. 
385 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 102. 
386 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 102. 
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- H6-Não existe diferença de “atitude” em função da percepção da 

aplicabilidade do consentimento informado na prática do cuidar em 

enfermagem. 

5.4. Definição de Variáveis/ Variáveis e sua Operacionalização 

O termo “variável” é um dos mais utilizados em investigação. Segundo 

FORTIN387 as variáveis podem ser classificadas de diferentes maneiras, segundo a 

sua utilização numa investigação. 

Neste estudo, procedeu-se à definição objectiva das variáveis em análise. 

5.4.1. Variável Dependente 

A variável dependente é a resposta ou efeito, ou seja, o resultado que o 

investigador espera ou tenta explicar. Todas as mudanças que ocorrem nestas 

variáveis são normalmente associadas à variável independente. FORTIN define 

variável dependente como “a que sofre o efeito esperado da variável independente: 

é o comportamento, a resposta ou o resultado observado que é devido à presença 

da variável independente”388. Neste estudo temos como variáveis dependentes o 

conhecimento, o juízo e os factos ou prática. Surge o conhecimento como variável 

dependente porque este distingue-se da mera informação porque está associado a 

uma intencionalidade. O conhecimento pode ser apreendido como um processo ou 

como um produto. Quando nos referimos a uma acumulação de teorias, ideias e 

conceitos o conhecimento surge como um produto resultante dessas aprendizagens, 

mas como todo produto é indissociável de um processo. Podemos então olhar o 

conhecimento como uma actividade intelectual através da qual é feita a apreensão 

de algo exterior à pessoa. Conhecer é incorporar um conceito novo, ou original, 

sobre um facto ou fenómeno qualquer. O conhecimento não nasce do vazio e sim 

das experiências que acumulamos na nossa vida quotidiana, através de 

experiências, dos relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e artigos 

diversos. 

A prática de enfermagem tem por base um conjunto de conhecimentos 

fundamentais, entre os quais se distinguem os conhecimentos científicos, os 

                                            
387 Cf. FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 37. 
388 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 37. 
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conhecimentos de relação, os conhecimentos legais e os conhecimentos éticos. Os 

conhecimentos éticos proporcionam aos enfermeiros uma base de princípios de 

actuação profissional, e neste sentido, relacionam-se com um conjunto de normas 

que no plano dos valores morais do enfermeiro como pessoa e da enfermagem 

enquanto profissão, regulam o comportamento correcto do enfermeiro389. Dentro 

destes conhecimentos surge o conhecimento sobre o consentimento informado, pois 

este está descrito no Código Deontológico do Enfermeiro no artigo 84º relativo ao 

dever de informação, na alínea b), que o enfermeiro deve “Respeitar, defender e 

promover o direito da pessoa ao consentimento informado”. 

A segunda variável dependente em estudo é o juízo. Dado que “os juízos 

éticos de valor (…), enunciam normas que determinam o dever ser de nossos 

sentimentos, nossos actos, nossos comportamentos. São juízos que enunciam 

obrigações e avaliam intenções e acções segundo o critério do correcto e do 

incorrecto”390. Os juízos éticos de valor dizem-nos o que é o bem, o mal, e enunciam 

que actos, sentimentos, intenções e comportamentos são incorrectos do ponto de 

vista moral. Surge, portanto o juízo ou opinião dos enfermeiros sobre o 

consentimento informado. 

Por último temos como variável dependente os factos da aplicação do 

consentimento informado na prática do cuidar em enfermagem. A ética deve estar 

presente e orientar toda a intervenção do enfermeiro para que possa apreciar os 

fins, os meios e os resultados das suas intervenções, agir adequada e 

oportunamente, e tentar formas de actuação cada vez mais perfeitas que lhe 

permitam preservar e proteger os direitos da pessoa humana. Do princípio da 

excelência do exercício decorre a responsabilidade de autoformação e 

aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Para que possamos chegar a uma acção concreta passamos por um 

processo de aquisição de conhecimentos que nos vão fundamentar os juízos éticos 

de valor, que nos vão determinar uma prática altamente influenciada pelos dois 

processos anteriores. 

Na medida em que os comportamentos e os juízos estão em grande parte 

dependentes dos conhecimentos inerentes aos processos e estes dependentes 

duma correcta formação académica e formação contínua, julgamos conveniente 
                                            
389 Cf. PHANEUF, Margot (1993), p. 4. 
390 CHAUI, Marilena (1995), Convite à Filosofia, São Paulo: Ática, p. 335. 
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dimensionar o número de questões em vinte e cinco sobre a dimensão 

conhecimento, com o intuito de melhor poder caracterizar a população alvo. À 

opinião sobre o consentimento informado na dimensão que nós designamos por 

juízo, elaboramos dezassete questões com o propósito de reconhecer as várias 

sensibilidades individuais que versaram desde a auto-avaliação sobre o 

conhecimento até à integração em manuais de boas práticas. Por fim, a dimensão 

“facto” pretendeu conhecer o quotidiano das práticas do cuidar e a sua interligação 

com a vertente do consentimento informado, tendo para tal sido elaboradas onze 

questões. Ainda, das 62 questões individuais, oito serviram para a caracterização 

pessoal da amostra e uma para que os inquiridos pudessem fazer referência às 

questões que lhes causaram maior preocupação ética/deontológica. 

A estas três dimensões, conhecimento, juízo e facto, numa perspectiva de 

mais fácil referenciação, passaremos a denominá-las no seu conjunto como 

“atitude”, tendo em conta que a atitude ética na enfermagem pode ser referenciada 

como “o ideal ético da Enfermagem é cuidar o Homem, tendo como finalidade 

protegê-lo, preservá-lo e respeitar a sua integridade e dignidade, como tal, o cuidar a 

pessoa pressupõe uma atitude de profundo respeito assumida em cada intervenção 

como o principio de fazer o bem”391. 

As atitudes cuidativas são desenvolvidas a partir de uma filosofia humanista 

como opção de base, feita por um Ser Humano para cuidar outro Ser Humano. São 

as atitudes de estima/respeito, dedicação/preocupação, interacção/ajuda, que 

traduzem, de algum modo, a razão do ser e agir humanos, ou seja a actuação do 

enfermeiro orienta-se pelas crenças e atitudes que foi consolidando ao longo da sua 

vida, e também pela educação e experiência académica e profissional. Um 

profissional de saúde não pode fornecer bons cuidados de saúde se não possuir as 

atitudes que o levem a usar adequada e sabiamente os conhecimentos que possui. 

Pelo exposto, as atitudes éticas em enfermagem estão profundamente 

relacionadas com a interacção entre o conhecimento, os juízos aplicados e a 

tradução em actos concretos do cuidar em enfermagem que podem ser constatados 

como factos. 

                                            
391 FERREIRA, Manuela e DIAS, Maria Olívia (2005), Ética e Profissão: Relacionamento 
Interpessoal em Enfermagem, Loures: Lusociência – Edições Técnicas e Cientificas, Lda, p. 
107. 
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As questões que compõem a variável dependente são de resposta dicotómica 

(Sim/Não) em que é atribuído um ponto a cada resposta que esteja correcta. Os 

resultados possíveis de obter são de 0-25 na dimensão conhecimento, de 0-17 na 

dimensão juízo e de 0-11 na dimensão facto. Estes valores de resposta sendo 

inicialmente de ordem qualitativa, depois de estatisticamente elaborados, 

transformam-se em grandezas quantitativas ordinais, tornando assim possível obter 

medidas de estatística descritiva tais como, frequências, medidas de tendência 

central e medidas de dispersão. 

A variável dependente (grandeza qualitativa), depois de estatisticamente 

transformada numa grandeza quantitativa ordinal, após serem aplicados os testes 

estatísticos paramétricos (que posteriormente referenciaremos), passa a assumir 

valores de grandeza quantitativa contínua entre valores de 0 a 1. 

5.4.2. Variável Independente 

A variável independente trata-se de uma actividade ou estimulo que pode ser 

manipulada pelo investigador de forma a alterar a variável dependente. Para FORTIN 

variável independente é “a que o investigador manipula num estudo experimental 

para medir o seu efeito na variável dependente”392. A variável independente neste 

estudo é constituída pelo tempo de exercício profissional, pelo serviço (área 

médica/área cirúrgica), auto-conhecimento dos enfermeiros, a valorização atribuída 

ao consentimento informado, a percepção da praticabilidade do consentimento 

informado, e a aplicabilidade do consentimento informado na prática do cuidar em 

enfermagem. 

É ainda de salientar que segundo FORTIN “(…) num estudo, pode haver várias 

variáveis dependentes submetidas ao efeito de uma ou varias variáveis 

independentes”393. 

5.5. População e amostra 

Como nos refere FORTIN “uma população é uma colecção de elementos ou de 

sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios 

(…). Qualquer trabalho de amostragem requer uma definição precisa da população a 

                                            
392 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 37. 
393 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 37. 
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estudar e, portanto, dos elementos que a compõem”394. A população que serviu de 

base ao estudo é coincidente com a amostra e é constituída pelos 165 enfermeiros, 

a exercer funções nos serviços de Medicina Interna (75 enfermeiros) e Cirurgia Geral 

e de Especialidades (90 enfermeiros), do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. 

Foram aplicados nos serviços de cirurgia e medicina pois estes são os mais 

comummente encontrados na generalidade dos hospitais quer centrais quer 

distritais. 

Após a recolha de 117 questionários preenchidos, destes eliminámos um, 

devido às incorrecções existentes no seu preenchimento. Excluímos ainda dez 

questionários do estudo, referentes aos enfermeiros com menos de seis meses de 

experiência profissional porque segundo BENNER395, o enfermeiro principiante não 

possui experiência das situações em que é esperado que desempenhe as suas 

tarefas. Considera como enfermeiro competente, o profissional que exerce funções 

há já dois ou três anos, no entanto entre estas duas situações coloca-se o 

principiante avançado como uma pessoa que consegue demonstrar um 

desempenho aceitável. 

Os enfermeiros chefes que participaram na resposta ao inquérito proposto, 

por referirem serem também participantes na prática do cuidar em enfermagem, não 

foram sujeitos a qualquer processo de exclusão. 

Assim, a amostra em estudo é de 106 enfermeiros, o que corresponde a 

64,24% da totalidade. 

5.6. Colheita de Dados 

A colheita de dados é sempre precedida de algumas etapas que deverão ser 

criteriosamente planeadas e executadas. 

Após a escolha da instituição onde se aplicaria o questionário e antes de se 

proceder a esta aplicação, foi solicitada a autorização por escrito (fazendo-se 

acompanhar por uma cópia do questionário) à Srª Enfermeira Directora do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia (Anexo n.ºI) para aplicação do instrumento de 

medição de resultados. Depois de nos ter sido concedida a autorização (Anexo n.º 
                                            
394 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 202. 
395 Com base num trabalho da Autora, em que aplicou o Modelo de Dreyfus à enfermagem, 
afirma que na aquisição e desenvolvimento de perícia, um individuo passa através de cinco 
níveis de proficiência: principiante, principiante avançado, competente, proficiente e perito, 
tal como está descrito na Parte II deste trabalho nas páginas 128-133. 
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II), foram entregues os questionários às respectivas chefes de cada serviço que se 

responsabilizaram pela sua distribuição e recolha. Este processo decorreu no 

período de 2 de Fevereiro a 2 de Março de 2006. 

5.7. Instrumento de Colheita de Dados/Pré-Teste 

Para uma análise destas sensibilidades na actuação, para melhor poder 

interpretar o consentimento informado na prática do cuidar em enfermagem, 

considerou-se indispensável, auscultar os enfermeiros, através de um inquérito da 

nossa autoria que achamos pertinente e adequado ao estudo. Na elaboração do 

inquérito a maior dificuldade foi saber que questões colocar e como o fazer, na 

tentativa de obter um maior número de respostas, pois só assim a amostra poderia 

ser significativa. A dificuldade foi tida em conta e tentámos solucioná-la de forma 

adequada, nomeadamente no que se refere à sequência e tipos de questões, à 

selecção dos conteúdos e também ao uso de vocabulário o mais claro e simples 

possível, de forma a não levantar dúvidas de interpretação ao enfermeiro inquirido. 

Escolhemos o inquérito por questionário por ser uma das mais importantes 

técnicas de obtenção de dados. 

Com o propósito de clarificar o preenchimento do questionário, reforçar o seu 

carácter individual e anónimo e enquadrá-lo no âmbito do estudo em curso, incluiu-

se no mesmo uma nota introdutória. Foi ainda mencionado que os dados dos 

enfermeiros inquiridos seriam tratados confidencialmente. No entanto, algumas 

questões para a caracterização pessoal podem, eventualmente, quebrar a regra do 

anonimato. 

À medida que a fundamentação teórica ia sendo elaborada, foram sendo 

levantadas questões que depois de formuladas passaram a integrar o projecto inicial 

do questionário. Todas elas teriam de obedecer a um de três critérios: avaliação dos 

conhecimentos dos enfermeiros sobre o consentimento informado, a opinião ou juízo 

sobre aspectos ainda não legislados ou deontologicamente orientados, 

nomeadamente se: 

- é desejável o consentimento informado através de documento escrito para 

as intervenções de enfermagem autónomas; 

- o consentimento informado escrito garante ao doente o esclarecimento 

relativamente às intervenções a praticar; 
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- o consentimento informado deve ser um documento personalizado para 

cada doente, dele constando a sua situação clínica, os actos previstos e 

os riscos da execução, bem como a indicação de que o paciente de tudo 

foi devidamente informado, obteve esclarecimentos, que solicitou 

informação e a compreendeu; 

- acha que o impresso standard do hospital onde exerce a sua profissão 

adequado é suficiente para um consentimento livre e esclarecido; 

- E por fim, de que forma no quotidiano do cuidar o consentimento 

informado é elemento da prática. 

Iniciámos o questionário com cerca de 80 questões que quer pela sua 

semelhança, quer pelo desvio das três áreas de pesquisa centrais foram reduzidas 

para 62 questões individuais. 

Após a elaboração deste questionário, procedemos à sua revisão por peritos 

das áreas de enfermagem e estatística, visto que “deverá ser discutido por pessoas 

expertas na elaboração de questionários e familiarizados com o conteúdo 

fundamental do instrumento”396.  

Depois de redigido, o questionário precisa de ser testado antes da sua 

utilização. Segundo FORTIN, um pré-teste “consiste no preenchimento do 

questionário por uma pequena amostra que reflicta a diversidade da população 

visada (entre 10 a 30 sujeitos), a fim de verificar se as questões podem ser bem 

compreendidas. Esta etapa é de todo indispensável e permite corrigir ou modificar o 

questionário, resolver problemas imprevistos e verificar a redacção e a ordem das 

questões”397. Foi então aplicado numa população com características semelhantes 

às da amostra do estudo, isto é aos 20 enfermeiros integrantes da cirurgia de 

especialidades (não incluída na amostra) do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, 

dos quais foram devolvidos 17 preenchidos. Optámos por este serviço estando 

conscientes que estávamos a “sacrificar” a dimensão da amostra. Escolhemos um 

serviço interno do hospital, para tentar garantir uma maior fidelidade às 

características genéricas da amostra escolhida e também pela maior facilidade de 

contacto e bom relacionamento com os colegas. Os enfermeiros depois de 

                                            
396POLIT, Denise F. e HUNGLER, Bernadette P. (1993), Essentials of Nursing Research: 
Methods, Appraisal and Utilization, Philadelphia: Ed. Lippincott Company, 3° ed., p. 289. 
397 FORTIN, Marie Fabienne (1999), p. 253. 



Fase Metodológica 
 

 182

consultados puderam expressar as suas dificuldades quer de interpretação quer de 

dificuldade de resposta. 

Uma vez verificadas as incorrecções, “deve-se reformular o questionário, 

conservando, modificando, ampliando ou eliminando itens; explicando melhor alguns 

ou modificando a redacção de outros”398. Tendo em conta estes aspectos, 

procedemos então ao aprimoramento do conteúdo do questionário definitivo (Anexo 

n.º III), e no qual surgem questões com possibilidades de resposta diferente do 

“sim”, do “não” e do “não sei”. Optámos, de inicio, como hipóteses de resposta o 

“sim”, o “não” e o “não sei”, para definir o mais claramente possível as posições 

assumidas por cada enfermeiro. Após a aplicação do pré-teste surgiram questões 

em que tais hipóteses se tornavam demasiado limitadoras, pelo que optamos por 

formular as possibilidades de resposta em escalas de Likert. As escalas de Likert 

utilizadas foram as de frequência em que o “sim” é assumido como “sempre” e o 

“não” como “nunca”, e de valorização qualitativa. A inclusão desta medida exclui a 

possibilidade de incluir a resposta à questão nos grupos qualificados em “sim”, “não” 

e “não sei”, mas promoveu a possibilidade de mais correctamente definir a posição 

do enfermeiro. A opção de resposta não sei permitiu ao questionado ter a hipótese 

de expressar uma posição de desconhecimento para não promover uma tentativa de 

exclusão directa, apesar de em análise estatística analítica nos testes de hipóteses 

apresentar sempre a conotação mínima, dado considerarmos que a resposta “não 

sei” ser igualmente conotada com o desconhecimento ou indicar uma orientação não 

desejada no contexto de consentimento informado. 

Foi, sem dúvida, um processo longo e complexo, porque “a elaboração de um 

questionário requer a observância de normas precisas, a fim de aumentar a sua 

eficácia e validade”399. Com efeito, “o conhecimento abarca tudo quanto a mente 

humana percebeu e captou; o seu alcance é infinito”400. Todavia, fizémos um esforço 

no sentido de que fosse concreto, adequado e completo, deixando-o aberto a 

inclusões e a transformações de acordo com a evolução da profissão de 

enfermagem. 

Temos a noção de algumas limitações existentes na aplicação do 

questionário, nomeadamente: - impede o auxílio quando o inquirido não entende 

                                            
398 MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria (1990), p. 90. 
399 MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria (1990), p. 89. 
400 WIEDENBACH, Ernestine (1989), p. 191. 
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correctamente a pergunta; - proporciona resultados críticos em relação à 

objectividade, pois os itens podem ter significado diferente para cada um dos 

inquiridos; - impede o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o que 

pode ser importante na avaliação da qualidade das respostas; - não oferece garantia 

na totalidade do seu preenchimento e na sua devolução, o que pode implicar 

diminuição na representatividade da amostra. 

Perante as limitações de tempo, optamos por elaborar um questionário. 

Temos questões dispersas entre si que tendem a verificar se existe coerência 

entre o conhecimento e a prática. 

O questionário, quer por razões de funcionalidade quer de apresentação foi 

dividido em duas partes distintas: a primeira parte compreende questões que 

pretendem obter dados para caracterizar os inquiridos, a segunda parte diz respeito 

ao questionário propriamente dito. 

5.8. Princípios éticos 

Qualquer estudo suscita o surgimento de questões morais e éticas, pelo que é 

necessário proteger os direitos e liberdade dos indivíduos que participam no estudo. 

Ao longo deste preocupámo-nos em respeitá-los. Segundo FORTIN são cinco os 

princípios do Código de Ética: o direito à auto-determinação que se baseia “no 

princípio ético do respeito pelas pessoas, segundo o qual qualquer pessoa é capaz 

de decidir por ela própria e tomar conta do seu próprio destino”401, o direito à 

intimidade que “(…) faz referência à liberdade da pessoa de decidir sobre a extensão 

da informação a dar ao participar numa investigação, e a determinar em que medida 

aceita partilhar informações íntimas e privadas”402, o direito ao anonimato e à 

confidencialidade segundo o qual “os resultados devem ser apresentados de tal 

forma que nenhum dos participantes no estudo possa ser reconhecido nem pelo 

investigador, nem pelo leitor do relatório de investigação”403, o direito à protecção 

contra o desconforto e prejuízo que corresponde “às regras de protecção da pessoa 

contra inconvenientes susceptíveis de lhe fazerem mal ou prejudicarem”404, e o 

direito ao tratamento justo e equitativo, que se refere “ao direito de ser informado 

                                            
401 WIEDENBACH, Ernestine (1989), p. 116. 
402 WIEDENBACH, Ernestine (1989), p. 117. 
403 WIEDENBACH, Ernestine (1989), p. 117. 
404 WIEDENBACH, Ernestine (1989), p. 118. 
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sobre a natureza, o fim e a duração da investigação para qual é solicitada 

participação da pessoa, assim como os métodos utilizados no estudo. (…) O direito 

a um tratamento justo reporta-se à selecção e ao tratamento equitativo dos sujeitos. 

Este princípio apela a que a escolha dos sujeitos seja directamente ligada ao 

problema de investigação e não baseada na conveniência ou unicamente na 

disponibilidade dos sujeitos”405. 

                                            
405 WIEDENBACH, Ernestine (1989), p. 119. 
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χ

6. FASE EMPÍRICA 

“O nosso conhecimento tem uma 

tríplice dimensão: uma em 

direcção ao passado, uma em 

direcção ao futuro e uma voltada 

para o presente. Ademais, o 

nosso conhecimento goza de uma 

considerável superioridade em 

relação a esses três estádios, pois 

pode estender o seu olhar além de 

cada horizonte assinalado pelo 

passado e pelo futuro e projectar-

se em direcção à eternidade.” 

B. Mondin 

6.1. Tratamento Estatístico 

O tratamento estatístico é uma fase crucial em qualquer trabalho de pesquisa, 

na medida em que nos permite atribuir uma significação aos dados obtidos pela 

aplicação do instrumento de colheita de dados. O tratamento de dados foi feito em 

computador, através do programa Excel 2000 e SPSS 12 (Statistical Package and 

Social Science), utilizando a estatística descritiva e inferencial. Para melhor 

sistematização da informação os dados estão apresentados em tabelas e quadros. 

Com o objectivo de obter um conhecimento mais amplo das características da 

amostra estudada, foram inicialmente utilizadas as seguintes medidas da estatística 

descritiva: 

- Frequências: 

absolutas (n.º) 

relativas (%) 

- Medidas de tendência central: 

médias aritméticas ( X ) 

medianas (Md) 

modas (Mo) 

ponto médio ( ) 
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- Medidas de dispersão: 

desvio padrão (s) 

coeficientes de variação (CV) 

amplitude de variação (AV) 

Seguidamente, e através da estatística inferencial, foi efectuado o tratamento 

analítico das hipóteses, com o qual foi possível estabelecer o tipo de associação 

existente entre as variáveis dependentes e as variáveis independentes 

anteriormente mencionadas. 

Para o estudo do tipo de relação existente entre as variáveis contidas nas 

hipóteses anteriormente formuladas, foi adoptado um nível de significância de 5%, 

uma vez que estas apresentam um carácter direccionado. 

Para estabelecer as relações entre as variáveis, foram usados os seguintes 

testes: 

- Teste “t de student” para uma igualdade de médias, para duas amostras; 

- Análise de variância, baseada no método One Way ANOVA para 

determinar a igualdade de médias entre os grupos considerados. 

6.2. Apresentação e análise dos dados 

A colheita de dados para a realização deste estudo foi efectuada, como já foi 

referido anteriormente, através da aplicação de um questionário, cujo preenchimento 

decorreu entre 2 de Fevereiro e 2 de Março de 2006. 

Os resultados obtidos da aplicação do referido instrumento de colheita de 

dados aos 106 enfermeiros possibilitam a caracterização da amostra em estudo e 

testar as hipóteses formuladas. 

A apresentação dos dados será feita de forma sistemática. Primeiro faremos a 

análise descritiva e, posteriormente, a inferencial. 

No sentido de uma melhor visualização dos dados em questão, a sua 

apresentação é feita através de tabelas e quadros e, na análise dos mesmos 

procuraremos salientar os resultados mais relevantes, independentemente da ordem 

porque surgem. 
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6.2.1. Sexo 

A amostra inquirida distribui-se, relativamente ao sexo, como nos mostra a 

tabela 1. 

Verificamos que é maioritariamente do sexo feminino, 83,96%, encontrando-

se para o sexo masculino o valor de 16,04%. 

Sempre na profissão de enfermagem houve uma clara afinidade entre o 

cuidar e o sexo feminino. O cuidar ligado à imagem da mulher tem feito parte da 

existência humana desde o início dos tempos, imagem essa que foi desenvolvida a 

partir do papel de mãe. A mulher cuidava das crianças e idosos, da alimentação, 

refeições, e cultura de plantas pelas suas propriedades medicinais. O cuidar foi, 

muitas vezes, considerado como uma característica pessoal intrínseca à mulher. É 

de notar a prevalência do papel da enfermeira no acto de prestação dos cuidados de 

enfermagem ao longo dos tempos. Este papel investe a enfermeira em tudo o que 

ela é. Quer seja pela formação, pelo reconhecimento jurídico do exercício, os órgãos 

representativos, as publicações, a profissão determina-se em torno da pessoa da 

enfermeira que, quase até aos nossos dias serve de garantia à prática dos cuidados, 

com a qual se confunde. A definição de enfermeira, até muito recentemente, 

constituiu objecto de definição da profissão. Mesmo com o avanço dos tempos e a 

consequente maturação da profissão, assim como do seu estatuto, ainda hoje é uma 

profissão claramente vincada pela presença maioritária das mulheres. A moda 

aponta no nosso estudo uma clara supremacia do sexo feminino sobre o sexo 

masculino, confirmando o facto. 

Já que existe uma apetência do sexo feminino pela escolha da profissão de 

enfermagem, possivelmente existiria um entrosamento natural entre ambas. A forma 

de estar dentro da profissão poderia dar um melhor desempenho do sexo feminino 

no cuidar em contraposição com o masculino. A pergunta que se põe é, porque é 

que a profissão de enfermagem está tão claramente ligada à mulher? Será que 

existem evidências que denotem no âmbito deste estudo uma melhor “atitude”; 

Depois de pesquisados os resultados da nossa amostra não encontramos valores 

com significância estatística relevantes, capazes de sustentar uma descriminação 

positiva no acto de cuidar em relação à mulher. 
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Tabela 1 - Distribuição dos enfermeiros segundo o sexo 

SEXO n.º % 

Feminino 
Masculino 

89 
17 

83,96 
16,04 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Feminino 

6.2.2. Idade 

Observando a tabela 2 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com a idade. Constatámos que 46,22% têm idades entre 22 e 

27 anos exclusive, a mediana é de 27 anos sendo a média de 30,47 anos, com 

desvio padrão de 8,29 anos, o que traduz uma dispersão em relação à média de 

27,21%. Podemos afirmar tratar-se de uma população essencialmente jovem, muito 

possívelmente fruto de recentes admissões por imperativos de alargamento de 

quadro e criação de novas valências intra-hospitalares. Sendo os serviços de 

medicina e cirurgia considerados bons campos de trabalho para início de carreira e 

por se tratarem dos serviços com mais tempo de estágio durante a formação 

académica de base, são estes os eleitos pelas direcções de enfermagem para início 

da actividade profissional, razão pela qual esta moda prende-se predominantemente 

com estes factores. 

Tabela 2 - Distribuição dos enfermeiros segundo a idade 

IDADE (ANOS) n.º % 

22 – 27 
27 – 32 
32 – 37 
37 – 42 
42 – 47 
47– 52 
52 – 57 

49 
23 
11 
11 
6 
2 
4 

46,22 
21,70 
10,38 
10,38 
5,66 
1,89 
3,77 

TOTAL 106 100,00 

X = 30,47 anos    Mo= 25 anos 
s=8,29 anos    Md= 27 anos 
CV=27,21%    AV= 34 anos 
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Tabela 3 - Estatística descritiva da distribuição dos enfermeiros segundo a idade 

Dados 
válidos 106 

IDADE 
Sem dados 1 

Média 30,47 

Mediana 27,00 

Moda 25,00 

Desvio padrão 8,29 

Variância 68,69 

Amplitude 34,00 

Mínimo 22,00 

Máximo 56,00 

6.2.3. Estado Civil 

Observando a tabela 4 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com o estado civil. Constatámos que 57,55% dos enfermeiros 

são solteiros e 40,57% dos enfermeiros são casados. Com uma igualdade 

percentual de 0,94% encontram-se os enfermeiros divorciados e os que vivem em 

união de facto. Seguindo a tendência actual, em que cada vez mais se fica ligado 

mais tardiamente ao sexo oposto, quer por matrimónio quer por união de facto, a 

moda obtida prevalece nos solteiros. 

Podemos depreender que os enfermeiros solteiros terão uma maior 

disponibilidade para a profissão e para tudo o que a ela está inerente, 

nomeadamente no que concerne à formação contínua. Torna-se, assim possível 

estarem mais despertos e desimpedidos para as questões éticas ligadas à profissão. 

Tabela 4 - Distribuição dos enfermeiros segundo o estado civil 

ESTADO CIVIL n.º % 

Solteiro(a) 
Casado(a) 
Divorciado(a) 
União de facto 

61 
43 
1 
1 

57,55 
40,57 
0,94 
0,94 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Solteiro(a) 
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6.2.4. Habilitações profissionais/académicas 

Pela análise da tabela 5 referente à distribuição dos enfermeiros em função 

das suas habilitações profissionais/académicas, verificamos que a maioria dos 

enfermeiros possuem a licenciatura em enfermagem, com 83,02% do total da 

amostra. Segue-se o bacharelato em enfermagem e o curso de especialização em 

enfermagem com 8,49% e 5,66% respectivamente. 

A moda é licenciatura em enfermagem. Este facto é congruente com o 

Decreto-Lei N.º 353/99, de 3 de Setembro406, através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 140/98, de 4 de Dezembro, em que o governo aprovou um plano 

integrado de medidas estruturantes para o desenvolvimento dos recursos humanos 

no domínio da saúde que, no domínio da enfermagem na alínea b) e no que se 

refere à formação, a formação geral ser realizada através de cursos de licenciatura e 

a formação especializada através de cursos de especialização de pós-licenciatura 

não conferentes de grau. São também aprovadas pelo presente diploma duas 

medidas de transição de especial importância. A primeira diz respeito à possibilidade 

de os estudantes que se encontram actualmente a frequentar o curso de bacharelato 

poderem, caso o pretendam, alcançar de imediato o grau de licenciado, através de 

um ano de formação complementar, a que terão acesso, sem limitações 

quantitativas, no ano lectivo imediatamente subsequente ao da conclusão do 

bacharelato. A segunda refere-se à criação de cursos de complemento de formação 

destinados a facultar aos bacharéis em enfermagem o acesso, em determinadas 

condições, ao grau de licenciado. 

Torna-se importante o aumento de habilitações dos enfermeiros pois, na 

actualidade há todo um modo de ser e de fazer enfermagem que exige do 

enfermeiro sólida formação sociocultural, científica e técnica. Nas duas últimas 

décadas a profissão de enfermagem, e a formação nesta área têm atravessado 

rápidas e profundas mudanças que conduzem à introdução de sucessivas 

reestruturações. 

                                            
406 PORTUGAL, Mistério da Saúde - Decreto-Lei n. º 353/99 de 03 de Setembro, Diário da 
República. I Série-A, n° 206. Lisboa: Imprensa Nacional, pp. 6198-6201.  
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Tabela 5 - Distribuição dos enfermeiros segundo as habilitações profissionais / académicas 

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS n.º % 

Bacharelato em Enfermagem  
Licenciatura em Enfermagem 
Curso de Especialização em 

Enfermagem 
Pós-graduação 

9 
88 
6 
3 

8,49 
83,02 
5,66 
2,83 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Licenciatura em Enfermagem 
 

6.2.5. Categoria Profissional – Vínculo Precário 

Em função da categoria profissional, nomeadamente nos enfermeiros com 

vínculo precário, e observando a tabela 6, constatámos que 64,71% são enfermeiros 

com contrato de trabalho a termo certo, contrato este, celebrado para vigorar durante 

tempo determinado, e que regra geral não pode ser celebrado por período inferior a 

seis meses, sob pena de, caso o seja, vir a ser considerado celebrado pelo prazo de 

seis meses. Constatámos também na tabela 6 que 35,29% são enfermeiros com 

contrato administrativo de provimento. Este tipo de contrato consiste no acordo 

bilateral pelo qual a pessoa não integrada nos quadros assegura, a título transitório 

e com carácter de subordinação, o exercício de funções próprias do serviço público, 

com sujeição ao regime jurídico da função pública. 

A precariedade no trabalho pode funcionar de duas formas distintas; a 

primeira como factor impulsionador de um desempenho mais aprimorado com vista a 

uma mais provável renovação de contrato ou, de forma contrária, como factor 

desmotivador, se a política de substituição de enfermeiros contratados se mostrar 

meramente administrativa. Não é invulgar observamos estas duas situações 

verificando-se em ambos os casos inclusões de stress profissional claramente 

relacionadas pela incerteza da continuidade no posto de trabalho. 
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Tabela 6 - Distribuição dos enfermeiros segundo a Categoria Profissional – Vínculo Precário 

CATEGORIA PROF. – VINCULO PRECÁRIO n.º % 

Enfermeiros com Contrato de Trabalho 
a Termo Certo 

Enfermeiros com Contrato 
Administrativo de Provimento 

44 
 

24 

64,71 
 

35,29 

TOTAL 68 100,00 

Mo= Enfermeiro com contrato de trabalho a termo certo 
 

6.2.6. Categoria Profissional – Quadro 

Em função da categoria profissional, enfermeiros do quadro, e observando a 

tabela 7 constatamos que 81,58% são enfermeiros graduados e 10,53% são 

enfermeiros especialistas. Salientamos ainda que 5,26% são enfermeiros chefes. 

Esta tabela analisada de forma isolada poderia de uma forma simplista 

denotar uma boa distribuição da população de enfermagem pelas diferentes 

categorias. Contudo os enfermeiros integrados no quadro de pessoal representam 

apenas cerca de1/3 da totalidade da amostra. 

Tabela 7 - Distribuição dos enfermeiros segundo a Categoria Profissional – Quadro 

CATEGORIA PROFISSIONAL – QUADRO n.º % 

Enfermeiro  
Enfermeiro Graduado 
Enfermeiro Especialista 
Enfermeiro Chefe 

1 
31 
4 
2 

2,63 
81,58 
10,53 
5,26 

TOTAL 38 100,00 

Mo= Enfermeiro graduado 
 

6.2.7. Relação Categoria Profissional – Quadro /Vínculo 
Precário 

Fruto de uma politica governamental de contenção, na criação de contratos 

com vínculo definitivo à função pública, a contratação de novos enfermeiros a partir 

do ano de 2000 tem vindo a pautar-se por contratações com vínculo precário. A 

conjugação dos valores obtidos para o vínculo precário, com a distribuição dos 



Fase Empírica 
 

 193

enfermeiros segundo a idade leva-nos a afirmar que estamos perante não só uma 

população essencialmente jovem, mas também perante uma população sem 

garantias de continuidade na carreira e no quadro de pessoal de enfermagem do 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Começam-se a perspectivar alterações 

significativas com a criação de hospitais com o estatuto de entidades públicas 

empresariais, nomeadamente com a criação de contratos individuais de trabalho, 

contratos estes que poderão de alguma forma obviar uma desmotivação latente que 

se tende a instalar nos enfermeiros em que perdura há mais tempo a precariedade 

do vínculo. 

Tabela 8 - Distribuição dos enfermeiros segundo a Categoria Profissional – Quadro/Vínculo 
Precário 

Relação Categoria Profissional – 

Quadro /Vínculo Precário 

n.º % 

Vínculo Precário 
Quadro 

68 
38 

64,20 
35,80 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Vínculo Precário 
 

6.2.8. Tempo de exercício profissional 

Pela análise da tabela 9 verificamos que 49,52% dos enfermeiros referiram, 

como tempo de exercício profissional, entre 1 a 5 anos exclusive. De realçar ainda 

que 24,76% referiram, como tempo de exercício profissional, entre 5 a 10 anos 

exclusive. 

O tempo de exercício profissional revela-nos que cerca de 74,28% dos 

enfermeiros trabalha há menos de 10 anos. Estamos na presença de uma amostra 

predominantemente de enfermeiros competentes, que segundo BENNER407 são 

enfermeiros caracterizados por um sentimento de maestria e pela capacidade de 

lidar e gerir as muitas contingências da enfermagem clínica. Os enfermeiros neste 

estádio podem beneficiar de jogos de tomada de decisão e simulações que lhe dão 

                                            
407 Com base num trabalho de BENNER, em que aplicou o Modelo de Dreyfus à enfermagem, 
afirma que na aquisição e desenvolvimento de perícia, um individuo passa através de cinco 
níveis de proficiência: principiante, principiante avançado, competente, proficiente e perito, 
tal como está descrito neste trabalho nas páginas 128-133. 
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prática no planeamento e coordenação das exigências múltiplas e complexas do 

cuidado dos doentes. A maior parte da formação em serviço é dirigida ao nível 

competente do desempenho. No entanto, a juventude deste grupo na profissão 

poderá ser sempre compensada pela experiência dos restantes elementos da 

equipa. 

Tabela 9 - Distribuição dos enfermeiros segundo o tempo de exercício profissional 

TEMPO EXEC. PROF n.º % 

1 – 5 
5 – 10 
10 – 15 
15 – 20 
20 – 25 
25 – 30 
30 – 35 

52 
26 
7 
8 
4 
4 
4 

49,52 
24,76 
6,67 
7,62 
3,81 
3,81 
3,81 

TOTAL 105 100,00 

X = 7,80 anos    Mo= 2 anos 
s= 8,41 anos    Md= 5 anos 
CV=107,82%   AV= 35 anos 

 

Tabela 10 - Tempo de exercício profissional recodificado em 5 anos 

TEMPO EXEC. PROF. 
REC.  Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Dados válidos 1 a 5 52 49,10 49,50 49,50 

 5 a 10 26 24,50 24,80 74,30 

 10 a 15 7 6,60 6,70 81,00 

 15 a 20 8 7,50 7,60 88,60 

 20 a 25 4 3,80 3,80 92,40 

 25 a 30 4 3,80 3,80 96,20 

 30 a 35 4 3,80 3,80 100,00 

 Total 105 99,10 100,00  

Sem dados Sistema 1 0,9   

Total  106 100,0   
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6.2.9. Serviço actual 

Em função do serviço actual, e observando a tabela 11 verificámos que 

18,87% dos enfermeiros trabalham no serviço de medicina 4, com 17,92% dos 

enfermeiros a trabalharem nos serviço medicina 3. Salientamos ainda que 16,04% 

trabalham no serviço de cirurgia vascular. 

Foi feita uma tentativa de obter números de amostras parcelares 

semelhantes, entre as especialidades cirúrgicas, e a especialidade de medicina 

interna. Por este motivo, para além da tradicional cirurgia geral, houve necessidade 

de incorporar a cirurgia torácica e a cirurgia vascular, para contrabalançar a 

supremacia da população das medicina 1, medicina 3 e medicina 4. 

Tabela 11 - Distribuição dos enfermeiros segundo o serviço actual 

SERVIÇO ACTUAL n.º % 

Cirurgia Homens 
Cirurgia Mulheres 
Cirurgia Torácica 
Cirurgia Vascular 
Medicina 4 
Medicina 3 
Medicina 1  

11 
16 
13 
17 
20 
19 
10 

10,38 
15,09 
12,26 
16,04 
18,87 
17,92 
9,43 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Medicina 4 
 

6.2.10. Especialidade Serviço actual 

Em função da especialidade serviço actual, e observando a tabela 12 

verificámos que 53,77% dos enfermeiros trabalham no serviço de cirurgia, e 46,23% 

dos enfermeiros trabalham no serviço de medicina. 

Os serviços cirúrgicos pela sua especialidade e pelos procedimentos 

invasivos que infligem no seu quotidiano têm mais enraizada pela frequência, a 

obtenção do consentimento informado. Os serviços de medicina interna são um 

ramo da medicina que inclui o estudo de doenças de adultos não cirúrgicas, não 

obstétricas e não ginecológicas, que deve permitir integrar e coordenar patologias, 

tratando do doente como um todo. Este último ramo da medicina por não recorrer, 
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com frequência, a actos invasivos, não vê como procedimento habitual a obtenção 

do consentimento informado. 

Tabela 12 - Distribuição dos enfermeiros segundo a especialidade serviço actual 

ESPECIALIDADE SERVIÇO ACTUAL n.º % 

Cirurgia  
Medicina  

57 
49 

53,77 
46,23 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Cirurgia 
 

6.2.11. Sabe o que é o consentimento informado? 

Observando a tabela 13 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com a percepção que genericamente têm sobre os 

conhecimentos sobre consentimento informado. 

Todos os enfermeiros (100%) referem que sabem o que é o consentimento 

informado. 

Esta pergunta de partida foi elaborada para poder validar as respostas 

subsequentes do questionário. Pretendeu-se verificar a existência ou não de 

conhecimento acerca da essência do consentimento informado. Caso a resposta 

fosse não, todas as respostas subsequentes não poderiam ser ponderadas. 

Considerando que não é válido falar sobre aquilo de que não se tem conhecimento, 

e verificando que a totalidade dos enfermeiros respondeu que sabia o que era o 

conhecimento informado, todos os questionários previamente validados foram 

considerados admitidos para a fase de tratamento estatístico. Contudo estamos 

conscientes que o facto de afirmarem saber o que é não significa necessariamente 

que realmente o saibam. Com uma resposta dicotómica qualitativa que depois de 

estatisticamente trabalhada assume valores quantitativos ordinais entre zero e um 

não poderemos nunca determinar o quanto sabem em termos individuais. 
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Tabela 13 - Distribuição dos enfermeiros segundo: 
 sabe o que é consentimento informado 

P1. SABE O QUE É 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
n.º % 

Sim 
Não 

106 
– 

100,00 
0,00 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Sim 

6.2.12. Como considera serem os seus conhecimentos sobre 
consentimento informado? 

Observando a tabela 14 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com a percepção dos seus conhecimentos sobre 

consentimento informado. Constatámos que 56,60% dos enfermeiros considera ter 

conhecimentos suficientes sobre o consentimento informado e 38,68% dos 

enfermeiros considera ter bons conhecimentos. Estamos perante uma amostra que 

globalmente se assume entre o suficiente e o bom, havendo muito poucos casos 

extremos. Apenas 2,83% dos enfermeiros considera ter conhecimentos medíocres 

sobre o consentimento informado e 1,89% dos enfermeiros considera ter muito bons 

conhecimentos. De acordo com MARIZ “Os profissionais de saúde no processo do 

consentimento informado, terão de ter presentes os aspectos ligados ao próprio 

conceito, conhecer os destinatários enquanto pessoas doentes, respeitá-los nas 

suas diferenças e informar comunicando”408. 

                                            
408 MARIZ, Manuel Augusto Duarte (2005), Sentimentos e Significados no Consentimento 
Informado. Um Contributo para a Intervenção de Enfermagem, Coimbra: Formasau, p. 46. 
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Tabela 14 - Distribuição dos enfermeiros segundo 
 a percepção dos seus conhecimentos sobre consentimento informado 

P2. CONHECIMENTOS 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
n.º % 

Maus 
Medíocres 
Suficientes 
Bons  
Muito Bons 

– 
3 

60 
41 
2 

0,00 
2,83 

56,60 
38,68 
1,89 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Suficientes 

 

6.2.13. Presta cuidados sem obter o consentimento informado 
do doente? 

Observando a tabela 15 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com a frequência da prestação de cuidados sem obter o 

consentimento informado do doente. Constatámos que 46,23% dos enfermeiros 

raramente presta cuidados sem obter o consentimento informado do doente e que 

23,58% dos enfermeiros frequentemente presta cuidados sem obter o consentimento 

informado do doente. 

Temos uma amostra que maioritariamente assume o consentimento 

informado como uma das prioridades no contexto do cuidar. Contudo, cerca de 

34,90% dos enfermeiros não valorizam suficientemente o consentimento informado 

para o enquadrar na prática do cuidar. Deste modo é nossa convicção que a maioria 

dos enfermeiros são da opinião de que o doente deve ter oportunidade de ser um 

participante informado, tendo um papel activo nas decisões tomadas acerca de si, 

enquanto pessoa e cidadão. Segundo ANTUNES409o consentimento informado tem por 

base a compreensão e o desejo das pessoas participarem na tomada de decisão. 

Devemos entendê-lo como o fruto de uma relação onde exista o reconhecimento da 

autonomia, da liberdade e do respeito de cada um. 

                                            
409 Cf. ANTUNES, Alexandra (1998), p. 13. 
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Tabela 15 - Distribuição dos enfermeiros segundo  
a frequência da prestação de cuidados sem obter o consentimento informado do doente 

P4.2. PRESTAR CUIDADOS S/ 
CONSENTIMENTO INFORMADO 

n.º % 

Sim 
Frequentemente 
Raramente 
Não 
Não sei 

12 
25 
49 
20 
– 

11,32 
23,58 
46,23 
18,87 
0,00 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Raramente 

 

6.2.14. Explica ao doente, “o que vai fazer”, em detrimento de 
“se o pode fazer”? 

Observando a tabela 16 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com o nível de explicação ao doente sobre “o que vai fazer”, 

em detrimento de “se o pode fazer”. 

Constatamos que 74,53% dos enfermeiros independentemente de apenas 

pedir autorização para realizar uma das suas práticas, tenta elucidar o doente 

primeiramente acerca da prática a ser realizada. Explica primeiro a natureza da 

acção para só depois obter o consentimento. 

A informação no processo do consentimento é algo imprescindível para que 

este seja considerado válido. De acordo com MARIZ “os profissionais de saúde ao 

informar devem sentir como disseram, a quem o disseram, o que disseram e o que 

ficou do que foi dito”410. O direito à informação, dos doentes, deve ser garantido 

pelos enfermeiros conforme consignado no seu Código Deontológico. Este refere o 

dever dos enfermeiros de informar, respeitar, defender e também promover o direito 

dos doentes ao consentimento informado. A este respeito, CARAPINHEIRO, diz-nos 

que de forma geral, “a política de informação ao doente praticada nas instituições de 

saúde portuguesas não tem sabido dar voz aos saberes leigos dos doentes sobre a 

                                            
410 MARIZ, Manuel Augusto Duarte (2005), p. 37. 
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identificação das circunstâncias que associam à sua doença e sobre a interpretação 

que produzem da sua causalidade”411. 

Tabela 16 - Distribuição dos enfermeiros segundo 
 o nível de explicação ao doente sobre “o que vai fazer”, em detrimento de “se o pode fazer” 

P4.3- EXPLICA AO DOENTE, “O 

QUE VAI FAZER”, EM DETRIMENTO 

DE “SE O PODE FAZER”? 

n.º % 

Sim 
Frequentemente 
Raramente 
Não 
Não sei 

38 
41 
21 
6 
– 

35,85 
38,68 
19,81 
5,66 
0,00 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Raramente 

 

6.2.15. Qual a frequência com que pede consentimento oral ao 
doente, para efectuar pesquisas de glicemia? 

Observando a tabela 17 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com a frequência com que pede consentimento oral ao 

doente, para efectuar pesquisas de glicemia. A elaboração desta questão tornou-se 

pertinente porque sendo um frequente acto técnico de enfermagem não é isenta de 

dor e espontaneamente permite uma interacção com o doente. A sua rotinização 

facilmente pode ser encarada como um entre muitos actos em que a obtenção do 

consentimento informado pode ser precipitadamente relegada para segundo plano. 

Constatámos que 50,94% dos enfermeiros pede sempre consentimento oral aos 

doentes para efectuar pesquisas de glicemia e que 34,91% dos enfermeiros pede 

frequentemente consentimento oral aos doentes para efectuar as referidas 

pesquisas. Mais uma vez, aquilo que os enfermeiros dizem fazer, eventualmente 

pode ser confundido com aquilo que devem fazer. Contudo a correcta noção no 

modo de actuação é inquestionável face aos resultados obtidos. 

                                            
411 CARAPINHEIRO, Graça (1997), “Prefácio”, in DIAS, Maria do Rosário – Esmeralda 
Perdida: A Informação ao Doente com Cancro da Mama, Lisboa: ISPA, p. 12. 
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Tabela 17 - Distribuição dos enfermeiros segundo 
 frequência com que pede consentimento oral ao doente, para efectuar pesquisas de glicemia 

P. 12 FREQUÊNCIA COM QUE PEDE 

CONSENTIMENTO ORAL AO 

DOENTE, PARA EFECTUAR 

PESQUISAS DE GLICEMIA 

n.º % 

Sempre 
Frequentemente 
Raramente 
Nunca 
Não sei 

54 
37 
11 
4 
– 

50,94 
34,91 
10,38 
3,77 
0,00 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Sempre 

 

6.2.16. Considera o consentimento oral pedido ao doente para 
efectuar por exemplo pesquisas de glicemia, como 
consentimento informado ou delicadeza e boas maneiras? 

Observando a tabela 18 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com o consentimento oral pedido ao doente para efectuar por 

exemplo pesquisas de glicemia. Considera-o consentimento informado ou 

delicadeza e boas maneiras? – perguntámos. Constatámos que 66,98% dos 

enfermeiros considera-o “consentimento informado”, 30,19% dos enfermeiros 

considera que é “delicadeza e boas maneiras”. 

Tal como as normas de conduta social podem ser imbuídas de delicadeza e 

boas maneiras e estas na realidade estarem isentas de genuinidade podendo assim 

facilmente converter-se no oposto, o verdadeiro sentido do consentimento informado 

tende largamente a ultrapassar a mera aparência em que a “fina camada de verniz” 

pode facilmente estalar. Se cerca de 84% dos inquiridos pede o consentimento oral 

para efectuar esta pesquisa, na realidade só cerca de 67% o considera como 

“consentimento informado”. Estes dados levam-nos a inferir que ainda existe um 

longo percurso a percorrer até que a autonomia do doente possa ser encarada como 

um direito efectivo pela globalidade dos enfermeiros. 
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Tabela 18 - Distribuição dos enfermeiros segundo: o consentimento oral pedido ao doente 
para efectuar por exemplo pesquisas de glicemia - considera-o consentimento informado ou 

delicadeza e boas maneiras? 

P. 13 O CONSENTIMENTO ORAL 

PEDIDO AO DOENTE PARA 

EFECTUAR POR EXEMPLO 

PESQUISAS DE GLICEMIA  
CONSIDERA-O CONSENTIMENTO 

INFORMADO OU DELICADEZA E 

BOAS MANEIRAS? 

n.º % 

Consentimento informado
Delicadeza e boas 

maneiras 
Não sei 

71 
32 
3 

66,98 
30,19 
2,83 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Consentimento informado 

 

6.2.17. Qual a importância do consentimento informado para 
intervenções de enfermagem? 

Observando a tabela 19 verifica-se o modo como os elementos da amostra se 

distribuíram de acordo com a importância atribuída ao consentimento informado para 

intervenções de enfermagem. Constatámos que 47,17% dos enfermeiros considera 

o consentimento informado para intervenções de enfermagem “importante”, que 

24,53% dos enfermeiros considera “muito importante” o consentimento informado 

para intervenções de enfermagem e que para 26,42% dos enfermeiros é 

“indiferente”. 

Podemos afirmar que, 71,70% dos enfermeiros pensa que o planeamento dos 

cuidados deve ser realizado com a participação activa do doente, pelo que este 

toma parte na decisão sempre que para tal tenha competência. Quando o doente 

não tem competência ou capacidade funcional para participar na decisão sobre os 

cuidados de enfermagem, estes serão realizados tendo em vista o melhor interesse 

do doente, atendendo às suas preferências, crenças e valores, se este os tiver 

manifestado ou deles o enfermeiro tenha tido conhecimento. 
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Os resultados obtidos parecem-nos em consonância com a opinião de DIAS E 

CARDOSO412, de que na sua actividade profissional o enfermeiro tem o dever ético de 

facultar ao doente a informação possível sobre os seus actos que a ele digam 

respeito no sentido de obter o seu consentimento informado. O direito à informação 

ao doente está contemplado na legislação Portuguesa, na Lei de Bases da Saúde 

(Base XIV) e na Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes da Direcção Geral de 

Saúde. E, no âmbito do exercício de enfermagem o Regulamento da Carreira prevê 

que cabe ao enfermeiro como profissional de saúde e em articulação com o seu 

Código Deontológico, assumir o dever de informar o indivíduo e a família no que 

respeita aos cuidados de enfermagem. 

Tabela 19 - Distribuição dos enfermeiros segundo 
a importância atribuida ao consentimento informado para intervenções de enfermagem 

P. 26 : A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA 

AO CONSENTIMENTO INFORMADO 

PARA INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

n.º % 

Nada importante 
Pouco importante 
Irrelevante 
Importante 
Muito importante 

– 
2 

28 
50 
26 

0,00 
1,89 

26,42 
47,17 
24,53 

TOTAL 106 100,00 

Mo= Importante 

 

A variável dependente neste estudo é composta por três dimensões, tal como 

já referido na metodologia. Verificamos que os valores determinados para o ponto 

médio,    estão nas três dimensões posicionados acima da linha média, e que o valor 

mais baixo prende-se com o conhecimento (0,65). 

                                            
412 Cf. DIAS, Ana e CARDOSO, Joaquim (1998), “Consentimento Livre e Esclarecido”, 
Revista Enfermagem, Lisboa: nª 11, pp. 21-23. 

χ
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Quadro 1 - Médias e desvio padrão relativas às dimensões do consentimento informado na 
prática do cuidar em enfermagem 

DIMENSÕES Mn Mx  S 

Dimensão juízo ou opinião 0,36 1,00 0,72 0,15 

Dimensão factos ou acções 0,25 1,00 0,72 0,19 

Dimensão conhecimento 0,21 0,92 0,65 0,14 

6.2.18. Dimensão Juízo 

Juízos de facto são aqueles que dizem o que as coisas são, como são e por 

que são. No nosso quotidiano, mas também na metafísica e nas ciências, os juízos 

de facto estão presentes. Diferentemente deles, os juízos de valor, avaliações sobre 

coisas, pessoas, situações, são proferidos na moral, nas artes, na política, na 

religião, na saúde. 

Juízos de valor avaliam coisas, pessoas, acções, experiências, 

acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons 

ou maus, desejáveis ou indesejáveis. 

Valorar é a capacidade que cada Ser Humano possui pela sua própria 

natureza ou disposição para tal, isto é, a de vir a poder emitir juízos de valor, dar 

valor a algo. Valorar é muitas vezes confundido com valorizar. Valorar faz parte do 

Ser Humano, tal como a capacidade para o conhecimento, para o querer; é inato, 

nasce com ele. Por o Ser Humano possuir essa capacidade de valorar é que ele 

valora, atribui valor, isto é, mérito, preferência, escolhe, aprecia. Esta característica é 

específica do Ser Humano. 

Há valores que se nos impõem sem grande interferência nossa, derivam da 

vida em sociedade e permitem-nos a convivência com os outros. Por isso são 

aceites pela maioria das pessoas, há algo de objectivo neles. Como é o caso dos 

valores éticos. Por exemplo, nós aceitamos que a sinceridade é um valor e não 

entramos em grandes discussões sobre o que é ser sincero ou não (quanto muito 

podemos discutir se será legítimo, numa determinada situação, a ocultação da 

verdade); por outro lado há valores que dependem apenas da nossa avaliação e que 

são muito subjectivos. Por exemplo, os valores estéticos. Todos falamos de coisas 

belas, mas será que conseguimos chegar a um acordo? Como diz o ditado popular: 

beleza não se discute. 

χ
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Na avaliação da dimensão juízo, expressa na tabela 20, os enfermeiros 

apresentam-se com um valor médio elevado (0,72), e que 90,57% dos enfermeiros 

encontram-se posicionados acima do ponto médio. 

Com esta dimensão pretende-se avaliar a forma como os enfermeiros julgam 

em situações éticas ou normativas acerca do consentimento informado, mesmo com 

uma amostra sem uma “enorme” experiência profissional, o ajuizamento nesta 

matéria é profundamente correcto. 

Tabela 20 - Distribuição dos enfermeiros segundo a dimensão “juízo” 
acerca do consentimento informado 

DIMENSÃO JUÍZO n.º % 

0,00 – 0,25 
0,25 – 0,50 
0,50 – 0,75 
0,75 – 1,00 

– 
10 
53 
43 

0,00 
9,43 

50,00 
40,57 

TOTAL 106 100,00 

X = 0,72  Mo= 0,73 
s= 0,15     Md= 0,73 
CV= %    AV= 0,64 

 

6.2.19. Dimensão Facto 

Na avaliação da dimensão facto expressa na tabela 21 os enfermeiros 

surgem com um valor médio elevado (0,71) e 92,45% dos enfermeiros são 

posicionados acima do ponto médio. 

Para além do “juízo” como uma das linhas orientadoras da acção, são os 

actos, a manifestação mais clara da conjugação entre o saber saber, o saber ser e o 

saber fazer. A amostra comporta-se com elevação nos actos do cuidar podendo 

mesmo ser afirmado que, a confirmarem-se no terreno os dados recolhidos por 

inquérito, os enfermeiros inquiridos atingem níveis de excelência na sua maioria. 
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Tabela 21 - Distribuição dos enfermeiros segundo a dimensão “facto”  
acerca do consentimento informado 

DIMENSÃO FACTO n.º % 

0,00 – 0,25 
0,25 – 0,50 
0,50 – 0,75 
0,75 – 1,00 

– 
8 

39 
59 

0,00 
7,55 

36,79 
55,66 

TOTAL 106 100,00 

X = 0,71 Mo= 0,63 
s= 0,19  Md= 0,75 
CV= 26,39%  AV= 0,75 

 

6.2.20. Dimensão Conhecimento 

O conhecimento inclui, mas não está limitado, a descrições, hipóteses, 

conceitos, teorias, princípios e procedimentos que são ou úteis ou verdadeiros. 

Tanto o conhecimento como a informação consistem de declarações verdadeiras, 

mas o conhecimento pode ser considerado informação com um propósito ou uma 

utilidade. 

Na avaliação da dimensão conhecimento expressa na tabela 22 os 

enfermeiros surgem com um valor médio elevado (0,65) sendo que 88,68% dos 

enfermeiros são posicionados acima do ponto médio. 

Depois de avaliada a amostra e apesar de na sua auto-avaliação não se 

considerar superiormente dotada de conhecimentos sobre o concentimento 

informado, tendo a maioria afirmado que não passam de suficientes os seus 

conhecimentos, mais de 3/4 da amostra encontra-se acima do ponto médio e cerca 

de 1/3 desta encontra-se num nível de excelência. Esta é uma constatação que não 

carece de comprovação na prática, dado que é uma dimensão avaliada apenas ao 

nível de conhecimento. 
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Tabela 22 - Distribuição dos enfermeiros segundo a dimensão “conhecimento”  
acerca do consentimento informado 

DIMENSÃO CONHECIMENTO n.º % 

0,00 – 0,25 
0,25 – 0,50 
0,50 – 0,75 
0,75 – 1,00 

1 
11 
62 
32 

0,94 
10,38 
58,49 
30,19 

TOTAL 106 100,00 

X = 0,65   Mo= 0,63 
s= 0,14    Md= 0,67 
CV= 21,54%   AV= 0,71 

 

6.2.21. Testes de Hipóteses 

Seguidamente, passaremos à análise das hipóteses formuladas. Para 

testarmos a Hipótese 1: “Não existe diferença de ‘atitude’ acerca do consentimento 

informado em função do conhecimento que os enfermeiros afirmam ter”. Aplicámos o 

teste “t de student” para diferença de médias, e obtivemos os resultados conforme 

ilustra o quadro 2.  

Relativamente à “atitude” expressa no quadro 1 sobre o consentimento 

informado verificámos que em todas as dimensões, juízo, facto e conhecimento os 

valores     são superiores ao ponto médio, juízo 0,72, facto 0,72 e conhecimento 

0,65. 

Verificámos que a hipótese se rejeita para a dimensão facto (t=-2,315 e 

p=0,023) e para a dimensão conhecimento (t=-3,410 e p=0,001), uma vez que as 

diferenças detectadas nestas duas dimensões são estatisticamente significativas. 

Será fácil reconhecer que se houver honestidade na auto-avaliação assim 

como racionalidade comparativa, aqueles que afirmam ter menos conhecimentos o 

evidenciem com resultados inferiores aos que afirmam ter mais conhecimentos. Na 

prática do cuidar, poderia ser não concordante o nível de conhecimentos com o real 

desempenho. Tal na realidade não se verifica porque aqueles que se auto-avaliam 

com maior conhecimento apresentam atitudes mais assertivas que os outros. 

Não encontramos justificação para que não haja diferenças significativas 

quanto aos juízos. De facto, quando se posicionam de forma correcta na dimensão 

conhecimento (tabela 14) e assumem práticas consonantes com os conhecimentos 

χ
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que detêm, certamente é porque conseguiram ser bons juízes em causa própria. 

Talvez não seja tão estranho assim que não apresentem diferenças estatisticamente 

significativas. 

Aparentemente os enfermeiros parecem fazer uma auto-avaliação correcta 

dado que os que reconhecem ter mais conhecimento, apresentam estatisticamente 

médias mais elevadas. 

 

Quadro 2 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 1 
Estatísticas referentes ao teste de Auto Avaliação de Conhecimento 

Dimensão 
Juízo Dimensão Facto Dimensão 

Conhecimento Auto Avaliação 
Conhecimento 

X  s X  s X  s 
Menos conhecimentos 

(n=63) 
Mais conhecimentos 

(n=43) 

0,72 

0,73 

0,16 

0,14 

0,68 

0,77 

0,20 

0,16 

0,62 

0,70 

0,13 

0,13 

Teste t=-0,501 

p=0,617 

t=-2,315 

p=0,023* 

t=-3,410 

p=0,001* 

* Significativo para α ≤ 0,05 
 

Para testarmos a Hipótese 2 “Não existe diferença na ‘atitude’ em função da 

valorização atribuída ao consentimento informado” aplicámos o Teste de Análise de 

Variância (ANOVA) a 2 e 103 graus de liberdade e um nível de significância de 5%, 

tendo para tal considerado os enfermeiros em função da valorização do 

consentimento informado (quadro 3). 

Verificámos que a hipótese se rejeita para a dimensão facto (F=4,720 e 

p=0,011) e para a dimensão conhecimento (F=8,559 e p=0,000).  

Na dimensão facto os valores das médias são mais elevados em função da 

maior valorização atribuída ao consentimento informado. Existe diferença entre estes 

três grupos (p=0,011). Na medida em que os enfermeiros que mais valorizam o 

consentimento informado apresentam um desempenho mais concordante com as 

práticas do consentimento informado. 

Quanto à dimensão conhecimento, os enfermeiros que apresentam 

conhecimento mais elevado são os que mais valorizam o consentimento informado. 

Estas diferenças comprovam-se (p=0,000). 
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Da mesma forma que a hipótese anterior, na dimensão juízo não se 

encontram diferenças estatisticamente significativas, dado que apresenta um 

p=0,100. Não existe portanto uma concordância entre a valorização do 

consentimento informado e as situações que implicam juízo ético. Assim quer a 

valorização seja significativa ou indiferente, não trazem prejuízo para a forma como 

os enfermeiros ajuízam na matéria. 

Quadro 3 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 2. 
Estatísticas referentes ao teste de Valorização do Consentimento Informado  

Dimensão 
Juízo Dimensão Facto Dimensão 

Conhecimento Valorização do Consentimento Informado 
X  s X  s X  s 

Nada Importante / Pouco Importante / 
Indiferente 

(n=30) 
Importante 

(n=50) 

Muito Importante 
(n=26) 

0,71 

0,71 

0,78 

0,13 

0,14 

0,18 

0,63 

0,74 

0,77 

0,18 

0,20 

0,15 

0,59 

0,65 

0,73 

0,16 

0,12 

0,09 

Teste F=2,353 

p=0,100 

F=4,720 

p=0,011* 

F=8,559 

p=0,000* 

* Significativo para α ≤ 0,05 
 

Relativamente à diferença mínima de médias estatisticamente significativa 

entre os grupos na dimensão facto, verificámos, pela aplicação do teste de Tukey b 

para comparação de médias (quadro 4), que os enfermeiros na valorização do 

consentimento informado do grupo 3 (muito importante) e os do grupo 2 (importante) 

apresentam uma média superior, com uma diferença estatisticamente significativa, 

ao nível de significância de 0,05%, relativamente à média dos do grupo 1 

(nada/pouco/indiferente). 
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Quadro 4 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 2  
Resultados do teste Tukey – b – Dimensão Facto  

Grupo 1 
 (nada, 
pouco, 

indiferente)

Grupo 2 
(importante)

Grupo 3 
(muito 

importante) 

 Média 0,63 0,74 0,77 
Grupo 1 0,63 -   

Grupo 2 0,74  -  

Grupo 3 0,77   - 
Legenda:   - diferença estatisticamente significativa 
  - não existe diferença estatisticamente significativa 

 
Relativamente à diferença de médias entre os grupos na dimensão 

conhecimento, verificámos pela aplicação do teste de Tukey b para comparação de 

médias (quadro 5) que os enfermeiros na valorização do consentimento informado 

do grupo 3 (muito importante) apresentam uma média superior, com uma diferença 

estatisticamente significativa, ao nível de significância de 0,05%, relativamente à 

média dos do grupo 1 (nada/pouco/indiferente) e do grupo 2 (importante). 

 

Quadro 5 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 2  
Resultados do teste Tukey – b – Dimensão Conhecimento 

Grupo 1 
 (nada, 
pouco, 

indiferente)

Grupo 2 
(importante)

Grupo 3 
(muito 

importante) 

 Média 0,59 0,65 0,73 
Grupo 1 0,59 -   

Grupo 2 0,65  -  

Grupo 3 0,73   - 
 

Legenda:  - diferença estatisticamente significativa 
  - não existe diferença estatisticamente significativa 

 

Para testarmos a Hipótese 3: “Não existe diferença de ‘atitude’ em função da 

percepção da praticabilidade do consentimento informado” aplicámos o teste “t de 

student” para diferença de médias, e obtivemos os resultados constantes do quadro 

6. 
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Não se rejeita a hipótese em nenhuma das dimensões, assumindo a não 

existência de diferença de “atitude” em função da percepção da praticabilidade do 

consentimento informado. 

Perante estes resultados verificámos que independentemente de existirem 

melhores ou piores condições de trabalho e tempo para a implementação do 

consentimento informado, em nada de significativo se notam alterações nas 

“atitudes” que os enfermeiros apresentam no âmbito do consentimento informado. 

Quadro 6 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 3 

Dimensão 
Juízo Dimensão Facto Dimensão 

Conhecimento Praticabilidade do 
Consentimento Informado (P17)

X  s X  s X  s 
Sim 

(n=68) 
Não 

(n=36) 

0,73 

0,72 

0,15 

0,16 

0,73 

0,68 

0,19 

0,19 

0,66 

0,63 

0,15 

0,12 

Teste t=0,160 

p=0,873 

t=1,216 

p=0,227 

t=1,126 

p=0,263 

Significativo para α ≤ 0,05 
 

Para testarmos a Hipótese 4 “Não existe diferença na ‘atitude’ que os 

enfermeiros têm do consentimento informado em função do tempo de exercício 

profissional” aplicámos o Teste de Análise de Variância (ANOVA) a 2 e 102 graus de 

liberdade e um nível de significância de 5%, tendo para tal considerado os 

enfermeiros em função do tempo de exercício profissional.  

De acordo com os resultados do teste efectuado consideramos aceite a 

hipótese formulada. 

Não existem portanto, diferenças estatisticamente significativas na “atitude” 

dos enfermeiros em função do tempo de exercício profissional. É contudo de 

salientar que os melhores resultados obtidos se situam na faixa entre os um e os 

três anos de exercício profissional. De igual forma a faixa etária que apresenta 

menores conhecimentos em média, situa-se na classe com mais de três anos de 

exercício profissional. 
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Quadro 7 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 4 

Dimensão 
Juízo Dimensão Facto Dimensão 

Conhecimento Tempo Exercício Profissional 
X  s X  s X  s 

<= 1 ano 
(n=17) 

] 1 , 3 ] anos 
(n=26) 

>3 anos 
(n=62) 

0,69 

0,74 

0,73 

0,18 

0,18 

0,13 

0,69 

0,77 

0,70 

0,15 

0,18 

0,20 

0,65 

0,69 

0,63 

0,12 

0,13 

0,14 

Teste F=0,583 

p=0,560 

F=1,605 

p=0,206 

F=1,764 

p=0,177 

* Significativo para α ≤ 0,05 
 

Para testarmos a Hipótese 5 “Não existe diferença de ‘atitude’ em função da 

área de actuação dos enfermeiros” aplicámos o teste “t de student” para diferença de 

médias, e obtivemos os resultados conforme ilustra o quadro 8. 

Verificámos que a hipótese não se confirma para a dimensão facto (t=3,232 e 

p=0,002). 

Constatámos que os enfermeiros a exercer funções na “cirurgia” aplicam mais 

o consentimento informado na sua prática do cuidar. Tal facto, poderá ficar a dever-

se ao maior envolvimento por parte dos enfermeiros das “cirurgias”, no processo de 

acompanhamento do preenchimento do impresso destinado à confirmação do 

consentimento informado com consequente extrapolação para a prática do cuidar. O 

crescente número de intervenções que requerem a obrigatoriedade do 

preenchimento, o costume rotineiro de o aplicar, ainda tem mais tradição nas 

“cirurgias” que nas “medicinas”. 

Quadro 8 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 5 

Dimensão 
Juízo Dimensão Facto Dimensão 

Conhecimento Serviço Actual 
X  s X  s X  s 

Cirurgia 
(n=57) 

Medicina 
(n=49) 

0,73 

0,72 

0,15 

0,16 

0,77 

0,66 

0,18 

0,18 

0,65 

0,65 

0,15 

0,12 

Teste t=0,072 

p=0,943 

t=3,232 

p=0,002* 

t=-0,209 

p=0,835 

* Significativo para α ≤ 0,05 
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Para testarmos a Hipótese 6 “Não existe diferença de ‘atitude’ em função da 

percepção da aplicabilidade do consentimento informado na prática do cuidar em 

enfermagem” aplicámos o teste “t de student” para diferença de médias, e obtivemos 

os resultados conforme ilustra o quadro 9 

Verificámos que a hipótese se rejeita para a dimensão conhecimento (t=-

3,252 e p=0,002). 

Na dimensão “conhecimento” os valores das médias, são mais elevados em 

função da aplicabilidade do consentimento informado. Isto significa que os 

enfermeiros que apresentam mais conhecimentos sobre o consentimento informado 

são os que menos prestam cuidados sem obter o consentimento informado do 

doente. Os enfermeiros com menos conhecimentos sobre o consentimento 

informado são os que mais frequentemente prestam cuidados sem obter o 

consentimento prévio do doente. 

Quadro 9 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 6 

Dimensão 
Juízo Dimensão Facto Dimensão 

Conhecimento Aplicabilidade do Consentimento 
Informado P4.2 

X  s X  s X  s 
Sim e Frequentemente 

(n=37) 
Raramente e Não 

(n=69) 

0,71 

0,73 

0,15 

0,15 

0,68 

0,74 

0,21 

0,18 

0,59 

0,68 

0,16 

0,12 

Teste t=-0,853 

p=0,396 

t=-1,521 

p=0,131 

t=-3,252 

p=0,002* 

* Significativo para α ≤ 0,05 
 

Também para testarmos a Hipótese 6 aplicámos o Teste de Análise de 

Variância (ANOVA, conforme se ilustra no quadro 10) a 3 e 102 graus de liberdade e 

um nível de significância de 5%, tendo para tal considerado os enfermeiros em 

função da aplicabilidade do consentimento informado.  

Verificámos que a hipótese não se confirma para a dimensão conhecimento 

(F=4,345 e p=0,006). 
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Quadro 10 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 6 

Dimensão 
Juízo Dimensão Facto Dimensão 

Conhecimento Aplicabilidade do Consentimento 
Informado P4.2 

X  s X  s X  s 
Sim 

(n=12) 
Frequentemente 

(n=25) 
Raramente 

(n=49) 
Não 

(n=20) 

0,72 
 

0,70 
 

0,75 
 

0,70 

0,13 
 

0,16 
 

0,15 
 

0,14 

0,64 
 

0,70 
 

0,74 
 

0,73 

0,22 
 

0,20 
 

0,17 
 

0,20 

0,60 
 

0,58 
 

0,69 
 

0,67 

0,10 
 

0,18 
 

0,12 
 

0,11 

Teste F=0,629 

p=0,598 

F=1,088 

p=0,358 

F=4,345 

p=0,006* 

* Significativo para α ≤ 0,05 
 

Relativamente à diferença de médias entre os grupos na dimensão 

conhecimento, verificámos pela aplicação do teste de Tukey b para comparação de 

médias (quadro 11), que os enfermeiros, na aplicabilidade do consentimento 

informado do grupo 4 (raramente) apresentam uma média superior, com uma 

diferença estatisticamente significativa, ao nível de significância de 0,05%, 

relativamente à média dos do grupo 1 (frequentemente). 

Podemos assim afirmar que o conhecimento sobre a matéria em questão é 

determinante quando a aplicabilidade do consentimento informado é uma meta a 

atingir. 
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Quadro 11 - Estatísticas referentes ao teste de Hipótese 6 
Resultados do teste Tukey – b – Dimensão conhecimento 

  
Grupo 1 

 
(frequentemente).

Grupo 2
 (sim) 

Grupo 3 
 (não) 

Grupo 4 
 (raramente)

 Média 0,58 0,60 0,67 0,69 

Grupo 1 
(frequentemente) 

0,58 -    

Grupo 2 
(sim) 

0,60 
 -   

Grupo 3 
(não) 

0,67 
  -  

Grupo 4 
 (raramente) 

0,69    - 

Legenda:  - diferença estatisticamente significativa 
  - não existe diferença estatisticamente significativa 

 

Com resultados confirmados para a dimensão conhecimento nos testes “t de 

student”, teste de análise de variância (ANOVA) e de comparação de médias Tukey 

b, parece-nos determinante a aposta na formação, uma vez que ela é capital para a 

obtenção de conhecimentos e desta forma influenciarmos positivamente a 

aplicabilidade do consentimento informado. 

 

6.2.22. Enumere por favor, por ordem decrescente de 
importância, quais as questões colocadas neste 
questionário, que lhe causaram maior preocupação 
ética/deontológica (1ª Mais importante) 

 
Analisando a tabela 23 verificamos que na distribuição dos enfermeiros 

segundo a enumeração, por ordem decrescente de importância, das questões 

colocadas no questionário, que lhes causaram maior preocupação 

ética/deontológica (mais importante), foram: 

- P32 - Sendo a tendência actual preocuparmo-nos com a relação profissional 

de saúde -doente em termos de qualidade dos cuidados de saúde com vista à 

melhor qualidade de vida possível, e sabendo que os direitos do doente (da 

pessoa humana) estão cada vez mais concretizados e aparentemente 

defendidos (pelo menos no mundo ocidental). Qual a sua opinião sobre a 
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obrigatoriedade do consentimento informado nas intervenções de 

enfermagem? (12,79%), 

- P31 - Para todas as decisões de saúde que, por apresentarem questões 

bioéticas delicadas devam implicar a obtenção do consentimento informado 

escrito (10,64%), 

- P23 - Numa situação emergente em que é necessário actuar o mais rápido 

possível, presume-se o consentimento (9,57%). 

Pela análise dos resultados obtidos verificámos que as preocupações 

éticas/deontológicas se prenderam com questões de ordem de conhecimento (P32, 

P23) e de juízo (P31). A obrigatoriedade na P32 e a presunção da P23 podem de 

alguma forma suscitar dúvidas para quem é confrontado de forma séria com estas 

questões em paralelo. A questão 31 do domínio do juízo pressupõe uma análise 

mais profunda da matéria em que a decisão a tomar pode não ser eminentemente 

lógica. 

 

Tabela 23 - Enumere por favor, por ordem decrescente de importância, quais as questões 
colocadas neste questionário, que lhe causaram maior preocupação ética/deontológica  

(Mais importante) 

Itens n.º % 

1 - Sabe o que é o consentimento informado? 1 1,06 
2 - A percepção dos seus conhecimentos sobre consentimento informado 2 2,13 
3 - Os conhecimentos que tem sobre consentimento informado são suficientes 
para a sua prática quotidiana 2 2,13 

4 - Em doentes capacitados para o expressarem: 2 2,13 
4.1 - É aconselhável obter o consentimento informado para intervenções de 
enfermagem autónomas 2 2,13 

4.4 - O consentimento informado tem de ser obtido para intervenções de 
enfermagem autónomas. 2 2,13 

4.5 - É aconselhável obter o consentimento informado para intervenções de 
enfermagem interdependentes. 6 6,38 

7 - O consentimento informado só é válido quando expresso num documento 
escrito. 2 2,13 

8 - É desejável o consentimento informado através de documento escrito para 
as intervenções de enfermagem autónomas. 1 1,06 

9 - O consentimento informado escrito visa primariamente beneficiar o doente e 
secundariamente desresponsabilizar o profissional de saúde. 1 1,06 

10 - O consentimento informado escrito visa primariamente desresponsabilizar o 
profissional de saúde e secundariamente beneficiar o doente. 1 1,06 
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Itens n.º % 

13 - O consentimento oral pedido ao doente para efectuar por exemplo 
pesquisas de glicemia - considera-o consentimento informado ou delicadeza e 
boas maneiras? 

1 1,06 

14 - Caso o doente não queira ser informado podemos falar de “consentimento 
livre e esclarecido”? 1 1,06 
16 - O enfermeiro é deontologicamente obrigado a pedir sempre o 
consentimento informado ao doente sobre todos os cuidados de enfermagem 
que presta. 

4 4,26 

17 - Considera possível ter tempo para obter o consentimento informado (ainda 
que só verbal), para todas as intervenções de enfermagem que pratica em 
doentes capazes de o expressar durante um turno normal de trabalho? 

1 1,06 

19 - No caso do doente maior de idade estar temporariamente inconsciente, 
cabe à família tomar a decisão sobre a intervenção terapêutica proposta. 2 2,13 

23 - Numa situação emergente em que é necessário actuar o mais rápido 
possível, presume-se o consentimento. 9 9,57 
24 - O consentimento presumido, tem subjacentes os princípios de Não 
Maleficência e da Beneficência. 1 1,06 

25 - O consentimento informado deve ser um documento personalizado para 
cada doente, dele constando a sua situação clínica, os actos previstos e os 
riscos da execução, bem como a indicação de que o paciente de tudo foi 
devidamente informado, obteve esclarecimentos, que solicitou informação e a 
compreendeu. 

7 7,45 

26 - A importância atribuida ao consentimento informado para intervenções de 
enfermagem. 1 1,06 
27 - Ao informar o doente com vista a obter o seu consentimento procura: 
Falar apenas das questões que considera mais relevantes. 
Focar todos os aspectos relacionados com a intervenção. 
Deixar espaço aberto para as dúvidas do doente. 
Responder apenas às questões do doente. 
Verificar se o doente entendeu tudo o que lhe foi transmitido 

4 4,26 

28 - Na obtenção do consentimento informado o meio mais ajustado para a sua 
aquisição deve ser a forma oral ou a forma escrita? 3 3,19 
29 - Na forma escrita o consentimento informado deve ser expresso num 
documento genérico, não mencionando o que especificamente ao doente foi 
informado e sobre o que ele concorda. 

3 3,19 

30- Na forma escrita o consentimento informado deve ser expresso num 
documento, mencionando especificamente sobre o que o doente foi informado e 
sobre o que ele concorda. 

2 2,13 

31 - Para todas as decisões de saúde que, por apresentarem questões bioéticas 
delicadas devam implicar a obtenção do consentimento informado escrito. 10 10,64 
32 - Sendo a tendência actual preocuparmo-nos com a relação profissional de 
saúde-doente em termos de qualidade dos cuidados de saúde com vista à 
melhor qualidade de vida possível, e sabendo que os direitos do doente (da 
pessoa humana) estão cada vez mais concretizados e aparentemente 
defendidos (pelo menos no mundo ocidental). Qual a sua opinião sobre a 
obrigatoriedade do consentimento informado nas intervenções de enfermagem? 

12 12,79 

33 - É frequente no seu serviço, surgirem situações de aplicação do 
consentimento presumido? 1 1,06 
34 - Conhece o impresso standard de consentimento informado do hospital 
onde exerce a sua profissão? 1 1,06 
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Itens n.º % 

35 - Acha o impresso standard do hospital onde exerce a sua profissão 
adequado e suficiente para um consentimento livre e esclarecido? 2 2,13 

36 - Sobre o doente capaz (fisicamente e legalmente), e o seu poder de 
decisão, expresse a sua opinião: 4 4,26 
36.1 - Para qualquer procedimento ao doente este deverá expressar sempre o 
seu consentimento informado. 1 1,06 

36.2 - Quando o doente colabora espontaneamente nos procedimentos de 
enfermagem não é necessário pedir o seu consentimento. 1 1,06 
36.4 - O respeito pela decisão do doente é uma obrigação de todo o profissional 
de saúde. 1 1,06 

TOTAL 94 100,00
 

Analisando a tabela 24 verificamos que na distribuição dos enfermeiros 

segundo a enumeração, por ordem decrescente de importância, das questões 

colocadas no questionário, que lhes causaram maior preocupação 

ética/deontológica (importância intermédia), foram:  

- P31 - Para todas as decisões de saúde que, por apresentarem questões 

bioéticas delicadas devam implicar a obtenção do consentimento 

informado escrito (10,84%), 

- P27 - Ao informar o doente com vista a obter o seu consentimento 

procura: 

Falar apenas das questões que considera mais relevantes. 

Focar todos os aspectos relacionados com a intervenção. 

Deixar espaço aberto para as dúvidas do doente. 

Responder apenas às questões do doente. 

Verificar se o doente entendeu tudo o que lhe foi transmitido (7,61%), 

- P11 - O consentimento informado escrito garante ao doente o 

esclarecimento (6,52%). 

É de salientar que as questões que suscitaram em segundo grau maior preocupação 

ética/deontológica abrangem duas áreas da “atitude”, o juízo na P31 e P11 e o facto 

na P27.  

A questão 27 curiosamente suscita dúvidas apesar de expressar as atitudes do 

quotidiano. Possivelmente, por obrigar a uma reflexão mais profunda sobre o acto de 

informar, suscitou dúvidas para as quais os enfermeiros não estavam 

suficientemente preparados. 
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A questão número 11 pode na realidade suscitar dúvidas, consoante o 

consentimento informado for encarado como um processo de decisão ou meramente 

como um impresso a ser preenchido. 

 

Tabela 24 - Enumere por favor, por ordem decrescente de importância, quais as questões 
colocadas neste questionário, que lhe causaram maior preocupação ética/deontológica  

(Importância intermédia). 

Itens n.º % 

2 - A percepção dos seus conhecimentos sobre consentimento informado 1 1,09 
3 - Os conhecimentos que tem sobre consentimento informado são suficientes 
para a sua prática quotidiana 1 1,09 

4 - Em doentes capacitados para o expressarem: 1 1,09 
4.3 - Explica ao doente “o que vai fazer”, em detrimento de “se o pode fazer”? 1 1,09 
4.4 - O consentimento informado tem de ser obtido para intervenções de 
enfermagem autónomas. 2 2,17 

4.5 - É aconselhável obter o consentimento informado para intervenções de 
enfermagem interdependentes. 1 1,09 

4.6 - O consentimento informado tem de ser obtido para intervenções de 
enfermagem interdependentes. 1 1,09 

5 - Solicitou alguma vez nos últimos 30 dias o consentimento informado para os 
cuidados de enfermagem autónomos que prestou? 2 2,17 

8 - É desejável o consentimento informado através de documento escrito para 
as intervenções de enfermagem autónomas. 1 1,09 

9 - O consentimento informado escrito visa primariamente beneficiar o doente e 
secundariamente desresponsabilizar o profissional de saúde. 2 2,17 

10 - O consentimento informado escrito visa primariamente desresponsabilizar o 
profissional de saúde e secundariamente beneficiar o doente. 1 1,09 

11 - O consentimento informado escrito garante ao doente o esclarecimento 
relativamente às intervenções a praticar. 6 6,52 
13 - O consentimento oral pedido ao doente para efectuar por exemplo 
pesquisas de glicemia - considera-o consentimento informado ou delicadeza e 
boas maneiras? 

1 1,09 

14 - Caso o doente não queira ser informado podemos falar de “consentimento 
livre e esclarecido”? 3 3,26 
15 - Depois de obtido o consentimento informado, considera necessário repetir 
o pedido sempre que se realize a intervenção inicialmente consentida? 1 1,09 

16 - O enfermeiro é deontologicamente obrigado a pedir sempre o 
consentimento informado ao doente sobre todos os cuidados de enfermagem 
que presta. 

4 4,35 

17 - Considera possível ter tempo para obter o consentimento informado (ainda 
que só verbal), para todas as intervenções de enfermagem que pratica em 
doentes capazes de o expressar durante um turno normal de trabalho? 

2 2,17 
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Itens n.º % 

18 - A decisão final num processo de consentimento informado, cabe sempre ao 
doente desde que maior de 14 anos e na plena posse das suas faculdades 
mentais. 

1 1,09 

19 - No caso do doente maior de idade estar temporariamente inconsciente, 
cabe à família tomar a decisão sobre a intervenção terapêutica proposta. 1 1,09 

20 - No caso das crianças, os responsáveis pelo consentimento informado são 
os pais ou tutores legais. 1 1,09 

21 - Juridicamente o consentimento informado só é válido com o preenchimento 
e assinatura de um documento que o expresse. 3 3,26 
22 - O consentimento informado tem inerente o paternalismo do profissional de 
saúde. 1 1,09 

23 - Numa situação emergente em que é necessário actuar o mais rápido 
possível, presume-se o consentimento. 2 2,17 
24 - O consentimento presumido, tem subjacentes os princípios de Não 
Maleficência e da Beneficência. 1 1,09 

25 - O consentimento informado deve ser um documento personalizado para 
cada doente, dele constando a sua situação clínica, os actos previstos e os 
riscos da execução, bem como a indicação de que o paciente de tudo foi 
devidamente informado, obteve esclarecimentos, que solicitou informação e a 
compreendeu. 

5 5,43 

26 - A importância atribuida ao consentimento informado para intervenções de 
enfermagem. 1 1,09 
27 - Ao informar o doente com vista a obter o seu consentimento procura: 
Falar apenas das questões que considera mais relevantes. 
Focar todos os aspectos relacionados com a intervenção. 
Deixar espaço aberto para as dúvidas do doente. 
Responder apenas às questões do doente. 
Verificar se o doente entendeu tudo o que lhe foi transmitido 

7 7,61 

28 - Na obtenção do consentimento informado o meio mais ajustado para a sua 
aquisição deve ser a forma oral ou a forma escrita? 1 1,09 
29 - Na forma escrita o consentimento informado deve ser expresso num 
documento genérico, não mencionando o que especificamente ao doente foi 
informado e sobre o que ele concorda. 

2 2,17 

30- Na forma escrita o consentimento informado deve ser expresso num 
documento, mencionando especificamente sobre o que o doente foi informado e 
sobre o que ele concorda. 

2 2,17 

31 - Para todas as decisões de saúde que, por apresentarem questões bioéticas 
delicadas devam implicar a obtenção do consentimento informado escrito. 10 10,84 
32 - Sendo a tendência actual preocuparmo-nos com a relação profissional de 
saúde -doente em termos de qualidade dos cuidados de saúde com vista à 
melhor qualidade de vida possível, e sabendo que os direitos do doente (da 
pessoa humana) estão cada vez mais concretizados e aparentemente 
defendidos (pelo menos no mundo ocidental). Qual a sua opinião sobre a 
obrigatoriedade do consentimento informado nas intervenções de enfermagem? 

6 6,52 

34 - Conhece o impresso standard de consentimento informado do hospital 
onde exerce a sua profissão? 4 4,35 
35 - Acha o impresso standard do hospital onde exerce a sua profissão 
adequado e suficiente para um consentimento livre e esclarecido? 4 4,35 

36 - Sobre o doente capaz (fisicamente e legalmente), e o seu poder de 
decisão, expresse a sua opinião: 4 4,35 
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Itens n.º % 

36.2 - Quando o doente colabora espontaneamente nos procedimentos de 
enfermagem não é necessário pedir o seu consentimento. 3 3,26 

36.3 - Os doentes podem decidir o que rejeitam. 1 1,09 
36.5 - O consentimento presumido pode ser sempre adoptado até que o doente 
manifeste a sua discordância. 1 1,09 

TOTAL 92 100,00
 

Analisando a tabela 25 verificamos que na distribuição dos enfermeiros 

segundo a enumeração, por ordem decrescente de importância, das questões 

colocadas no questionário, que lhes causaram maior preocupação 

ética/deontológica (menos importante), as mais vezes escolhidas foram: 

- P31 - Para todas as decisões de saúde que, por apresentarem questões 

bioéticas delicadas devam implicar a obtenção do consentimento 

informado escrito (8,70%), 

- P36 - Sobre o doente capaz (fisicamente e legalmente), e o seu poder de 

decisão, expresse a sua opinião: (7,63%), 

- P32 - Sendo a tendência actual preocuparmo-nos com a relação 

profissional de saúde -doente em termos de qualidade dos cuidados de 

saúde com vista à melhor qualidade de vida possível, e sabendo que os 

direitos do doente (da pessoa humana) estão cada vez mais concretizados 

e aparentemente defendidos (pelo menos no mundo ocidental). Qual a sua 

opinião sobre a obrigatoriedade do consentimento informado nas 

intervenções de enfermagem? (6,52%), 

- P23 - Numa situação emergente em que é necessário actuar o mais rápido 

possível, presume-se o consentimento (6,52%). 

As questões P32 e P23 do domínio do conhecimento estão cotadas de igual 

forma em terceiro lugar.  

Novamente a “atitude” surge com dificuldade mais marcada ao nível do 

conhecimento (P32, P23, P36), do que ao nível do juízo (P31). 

É de salientar que a opinião a ser expressa na questão 36 apresenta cinco 

questões todas elas no domínio do conhecimento, que pela sua natureza de 

frequência no quotidiano sugere que existem lacunas de formação ou de 

incorporação de conhecimentos que urge colmatar. 
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Tabela 25 - Enumere por favor, por ordem decrescente de importância, quais as questões 
colocadas neste questionário, que lhe causaram maior preocupação ética/deontológica  

(Menos importante). 

Itens n.º % 

1 - Sabe o que é o consentimento informado? 2 2,17 
2 - A percepção dos seus conhecimentos sobre consentimento informado 2 2,17 
3 - Os conhecimentos que tem sobre consentimento informado são suficientes 
para a sua prática quotidiana 2 2,17 

4 - Em doentes capacitados para o expressarem: 4 4,35 
4.3 - Explica ao doente “o que vai fazer”, em detrimento de “se o pode fazer”? 1 1,09 
4.4 - O consentimento informado tem de ser obtido para intervenções de 
enfermagem autónomas. 1 1,09 

5 - Solicitou alguma vez nos últimos 30 dias o consentimento informado para os 
cuidados de enfermagem autónomos que prestou? 3 3,26 
9 - O consentimento informado escrito visa primariamente beneficiar o doente e 
secundariamente desresponsabilizar o profissional de saúde. 2 2,17 

10 - O consentimento informado escrito visa primariamente desresponsabilizar o 
profissional de saúde e secundariamente beneficiar o doente. 1 1,09 

11 - O consentimento informado escrito garante ao doente o esclarecimento 
relativamente às intervenções a praticar. 1 1,09 
13 - O consentimento oral pedido ao doente para efectuar por exemplo 
pesquisas de glicemia - considera-o consentimento informado ou delicadeza e 
boas maneiras? 

2 2,17 

14 - Caso o doente não queira ser informado podemos falar de “consentimento 
livre e esclarecido”? 2 2,17 

15 - Depois de obtido o consentimento informado, considera necessário repetir 
o pedido sempre que se realize a intervenção inicialmente consentida? 2 2,17 
18 - A decisão final num processo de consentimento informado, cabe sempre ao 
doente desde que maior de 14 anos e na plena posse das suas faculdades 
mentais. 

2 2,17 

19 - No caso do doente maior de idade estar temporariamente inconsciente, 
cabe à família tomar a decisão sobre a intervenção terapêutica proposta. 2 2,17 

20 - No caso das crianças, os responsáveis pelo consentimento informado são 
os pais ou tutores legais. 3 3,26 

21 - Juridicamente o consentimento informado só é válido com o preenchimento 
e assinatura de um documento que o expresse. 3 3,26 
23 - Numa situação emergente em que é necessário actuar o mais rápido 
possível, presume-se o consentimento. 6 6,52 

24 - O consentimento presumido, tem subjacentes os princípios de Não 
Maleficência e da Beneficência. 3 3,26 
25 - O consentimento informado deve ser um documento personalizado para 
cada doente, dele constando a sua situação clínica, os actos previstos e os 
riscos da execução, bem como a indicação de que o paciente de tudo foi 
devidamente informado, obteve esclarecimentos, que solicitou informação e a 
compreendeu. 

5 5,43 

26 - A importância atribuida ao consentimento informado para intervenções de 
enfermagem. 1 1,09 
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Itens n.º % 

27 - Ao informar o doente com vista a obter o seu consentimento procura: 
Falar apenas das questões que considera mais relevantes. 
Focar todos os aspectos relacionados com a intervenção. 
Deixar espaço aberto para as dúvidas do doente. 
Responder apenas às questões do doente. 
Verificar se o doente entendeu tudo o que lhe foi transmitido 

2 2,17 

27.3 - Deixar espaço aberto para as dúvidas do doente. 1 1,09 
27.5 - Verificar se o doente entendeu tudo o que lhe foi transmitido. 2 2,17 
28 - Na obtenção do consentimento informado o meio mais ajustado para a sua 
aquisição deve ser a forma oral ou a forma escrita? 3 3,26 
29 - Na forma escrita o consentimento informado deve ser expresso num 
documento genérico, não mencionando o que especificamente ao doente foi 
informado e sobre o que ele concorda. 

1 1,09 

30- Na forma escrita o consentimento informado deve ser expresso num 
documento, mencionando especificamente sobre o que o doente foi informado e 
sobre o que ele concorda. 

1 1,09 

31 - Para todas as decisões de saúde que, por apresentarem questões bioéticas 
delicadas devam implicar a obtenção do consentimento informado escrito. 8 8,70 
32 - Sendo a tendência actual preocuparmo-nos com a relação profissional de 
saúde - doente em termos de qualidade dos cuidados de saúde com vista à 
melhor qualidade de vida possível, e sabendo que os direitos do doente (da 
pessoa humana) estão cada vez mais concretizados e aparentemente 
defendidos (pelo menos no mundo ocidental). Qual a sua opinião sobre a 
obrigatoriedade do consentimento informado nas intervenções de enfermagem? 

6 6,52 

33 - É frequente no seu serviço, surgirem situações de aplicação do 
consentimento presumido? 1 1,09 
34 - Conhece o impresso standard de consentimento informado do hospital 
onde exerce a sua profissão? 2 2,17 

35 - Acha o impresso standard do hospital onde exerce a sua profissão 
adequado e suficiente para um consentimento livre e esclarecido? 2 2,17 
36 - Sobre o doente capaz (fisicamente e legalmente), e o seu poder de 
decisão, expresse a sua opinião: 7 7,63 

36.2 - Quando o doente colabora espontaneamente nos procedimentos de 
enfermagem não é necessário pedir o seu consentimento. 1 1,09 
36.4 - O respeito pela decisão do doente é uma obrigação de todo o profissional 
de saúde. 1 1,09 

36.5 - O consentimento presumido pode ser sempre adoptado até que o doente 
manifeste a sua discordância. 4 4,35 

TOTAL 92 100 
 

Quando foram emparelhadas as respostas das perguntas 37.1, 37.2 e 37.3, e 

determinado o somatório das frequências relativas, verificamos que as questões 

n.º31 e n.º32 foram as que apresentaram maior frequência. Estas questões 

pertencem respectivamente às dimensões “juízo” e “conhecimento”. Quando 

agrupadas por dimensão verificou-se que o somatório das questões que envolvem o 
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conhecimento incorporam cerca de 54% das respostas, 35% dimensão juízo e 11% 

dimensão facto. 

Apesar, de como já foi referenciado, a amostra evidenciar um conhecimento 

acima do ponto médio, esta apresenta ainda algum grau de insegurança. Na 

dimensão “juízo” cerca de 1/3 da amostra apresenta dificuldades na tomada de 

decisões. A dimensão “facto” surge claramente com menor expressão evidenciando 

uma capacidade de agir sem grandes hesitações no plano ético. 

Tabela 26 - Frequências das questões colocadas no questionário,  
que causaram maior preocupação ética/deontológica 

Questão

P37.1ª - Enumere
por favor, por

ordem decrescente 
de importância,

quais as questões
colocadas neste

questionário, que
lhe causaram

maior preocupação 
ética/deontológica 

1ª

P37.2ª - Enumere 
por favor, por 

ordem 
decrescente de 

importância, quais 
as questões 

colocadas neste 
questionário, que 

lhe causaram 
maior 

preocupação 
ética/deontológica 

2ª

P37.3ª - Enumere 
por favor, por 

ordem decrescente 
de importância, 

quais as questões 
colocadas neste 

questionário, que 
lhe causaram maior 

preocupação 
ética/deontológica 

3ª

Somatório de 
frequências 

relativas

Frequência
relativa

31 Juízo 10 10,60% 10 10,80% 8 8,60% 30,00% 10,00%
32 Conhecimento 12 12,80% 6 6,50% 6 6,50% 25,80% 8,60%
23 Conhecimento 9 9,60% 2 2,20% 6 6,50% 18,30% 6,10%
25 Juízo 7 7,40% 5 5,40% 5 5,40% 18,20% 6,07%
36 Conhecimento 4 4,30% 4 4,30% 7 7,50% 16,10% 5,37%
27 Facto 4 4,30% 7 7,50% 2 2,20% 14,00% 4,67%
16 Conhecimento 4 4,30% 4 4,30%    8,60% 2,87%
35 Juízo 2 2,10% 4 4,30% 2 2,20% 8,60% 2,87%
11 Juízo    6 6,50% 1 1,10% 7,60% 2,53%
34 Facto 1 1,10% 4 4,30% 2 2,20% 7,60% 2,53%
4 Conhecimento 2 2,10% 1 1,10% 4 4,30% 7,50% 2,50%
4,5 Conhecimento 6 6,40% 1 1,10%    7,50% 2,50%
28 Conhecimento 3 3,20% 1 1,10% 3 3,20% 7,50% 2,50%
14 Conhecimento 1 1,10% 3 3,20% 2 2,20% 6,50% 2,17%
29 Juízo 3 3,20% 2 2,20% 1 1,10% 6,50% 2,17%
21 Conhecimento    3 3,20% 3 3,20% 6,40% 2,13%
9 Conhecimento 1 1,10% 2 2,20% 2 2,20% 5,50% 1,83%
2 Juízo 2 2,10% 1 1,10% 2 2,20% 5,40% 1,80%
3 Juízo 2 2,10% 1 1,10% 2 2,20% 5,40% 1,80%
5 Facto    2 2,20% 3 3,20% 5,40% 1,80%
19 Conhecimento 2 2,10% 1 1,10% 2 2,20% 5,40% 1,80%
24 Conhecimento 1 1,10% 1 1,10% 3 3,20% 5,40% 1,80%
4,4 Conhecimento 2 2,10% 2 2,20% 1 1,10% 5,40% 1,80%
30 Juízo 2 2,10% 2 2,20% 1 1,10% 5,40% 1,80%
36,2 Conhecimento 1 1,10% 3 3,20% 1 1,10% 5,40% 1,80%
36,5 Conhecimento    1 1,10% 4 4,30% 5,40% 1,80%
13 Juízo 1 1,10% 1 1,10% 2 2,20% 4,40% 1,47%
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Questão

P37.1ª - Enumere
por favor, por

ordem decrescente 
de importância,

quais as questões
colocadas neste

questionário, que
lhe causaram

maior preocupação 
ética/deontológica 

1ª

P37.2ª - Enumere 
por favor, por 

ordem 
decrescente de 

importância, quais 
as questões 

colocadas neste 
questionário, que 

lhe causaram 
maior 

preocupação 
ética/deontológica 

2ª

P37.3ª - Enumere 
por favor, por 

ordem decrescente 
de importância, 

quais as questões 
colocadas neste 

questionário, que 
lhe causaram maior 

preocupação 
ética/deontológica 

3ª

Somatório de 
frequências 

relativas

Frequência
relativa

20 Conhecimento    1 1,10% 3 3,20% 4,30% 1,43%
1 Juízo 1 1,10%    2 2,20% 3,30% 1,10%
10 Conhecimento 1 1,10% 1 1,10% 1 1,10% 3,30% 1,10%
15 Conhecimento    1 1,10% 2 2,20% 3,30% 1,10%
17 Juízo 1 1,10% 2 2,20%    3,30% 1,10%
18 Conhecimento    1 1,10% 2 2,20% 3,30% 1,10%
26 Juízo 1 1,10% 1 1,10% 1 1,10% 3,30% 1,10%
4,3 Facto    1 1,10% 1 1,10% 2,20% 0,73%
8 Juízo 1 1,10% 1 1,10%    2,20% 0,73%
27,5 Facto        2 2,20% 2,20% 0,73%
33 Facto 1 1,10%    1 1,10% 2,20% 0,73%
36,4 Conhecimento 1 1,10%    1 1,10% 2,20% 0,73%
4,1 Conhecimento 2 2,10%        2,10% 0,70%
7 Conhecimento 2 2,10%        2,10% 0,70%
4,6 Conhecimento    1 1,10%    1,10% 0,37%
5 Facto        1 1,10% 1,10% 0,37%
22 Conhecimento    1 1,10%    1,10% 0,37%
27,3 Facto        1 1,10% 1,10% 0,37%
36,1 Conhecimento 1 1,10%        1,10% 0,37%
36,3 Conhecimento    1 1,10%    1,10% 0,37%
4,5 Conhecimento    1 1,10%    1,10% 0,37%

Count 100% Count 100%% Count 100% 300% 100%
 

6.2.23. Conclusões do estudo empírico 

O desenvolvimento deste estudo teve como principal propósito, conhecer e 

analisar a opinião dos enfermeiros sobre o consentimento informado. Para tal, 

estruturamos dois momentos diferentes mas intimamente ligados. No primeiro 

adoptamos procedimentos metodológicos conducentes à elaboração do 

questionário, pelo recurso a bibliografia adequada, e recurso a peritos na área do 

cuidar em enfermagem e na área estatística, obtendo assim um conjunto de 

informação que permitiu a avaliação dos sujeitos da amostra. No segundo procedeu-

se à análise e interpretação dos resultados, procurando alcançar algumas ilações. O 
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rigor e a coerência foram o suporte do processo de investigação e garantiram duas 

circunstâncias essenciais:  

- A primeira foi demonstrada pelos resultados das análises estatísticas 

efectuadas; 

- A segunda, pela procura constante e sistemática de uma interpretação 

cuidada, de forma a garantir utilidade futura a este trabalho. 

O estudo exploratório realizado, embora com algumas limitações inerentes à 

metodologia utilizada, facultou um conjunto de indicações sobre a importância do 

consentimento informado na prática do cuidar em enfermagem. 

Pensamos que a complementaridade das análises efectuadas permitiu que, 

na globalidade, os resultados e argumentações produzidas se tornassem, de certeza 

mais consistentes. 

Este estudo empírico deixa clara a necessidade de implementar um esforço 

suplementar, para se passar ao plano ético, que é caracterizado pela seriedade e 

pelas decisões coerentes. Primeiro, dos enfermeiros, dado que têm a 

responsabilidade de obter o consentimento informado para os cuidados que 

praticam. Depois, dos doentes, que têm o direito de ser informados para que possam 

decidir de forma autónoma e livre. Atendendo a que os valores da liberdade e 

autonomia individual, indiscutíveis no processo do consentimento informado, nem 

sempre são sentidos e considerados como um direito quer pelos doentes quer pelos 

cuidadores, somos da opinião que deviam ser implementados programas de 

informação, através da realização de acções de formação em serviço com o 

objectivo de sensibilizar os enfermeiros sobre o importante papel que têm no 

processo do consentimento informado, assim como dotá-los de conhecimentos mais 

profundos nos aspectos ético-legais da matéria. Numa sociedade aberta e de 

pessoas adultas, livres e autónomas, as dificuldades, as incertezas e as 

indeterminações no domínio da temática do consentimento informado devem ser um 

estímulo para debates interdisciplinares. 

Ainda que com um impacto de cariz tendencialmente negativo, um processo 

de auditoria sistemática aos procedimentos de enfermagem que careçam de 

consentimento, tal qual o implementado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, 



Fase Empírica 
 

 227

relativamente à avaliação da escala de Braden413, poderia influenciar positivamente a 

obtenção do consentimento informado para todos os actos que o requerem. Esta 

auditoria seria executada por enfermeiros externos ao serviço a ser auditado. A sua 

existência condicionaria uma maior atenção por parte dos enfermeiros à sua 

execução e de forma mais correcta, assim como poderia evidenciar desvios quer 

sistemáticos, quer esporádicos que carecessem de correcção. 

                                            
413 A escala de Braden é um instrumento de avaliação da possibilidade de ocorrência de 
úlceras de pressão, que tem de ser implementada a todos os doentes internados no Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia. A utilização desta escala tem como objectivos gerais a 
optimização dos cuidados de saúde, a redução do tempo de hospitalização e a redução de 
custos desnecessários. Como objectivos específicos a uniformização de regras para a 
monitorização de risco de úlceras de pressão, a optimização de prevenção de úlceras de 
pressão e identificação dos utentes em risco de desenvolverem úlceras de pressão. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“É fácil fundamentar a ordem de 

uma sociedade na submissão de 

cada um a regras fixas. É fácil 

moldar um homem cego que 

suporte, sem protestar, um dono 

ou, um Corão. Mas êxito mais 

elevado é aquele que, para libertar 

o homem, consiste em fazê-lo 

tornar-se ele próprio.” 

Saint-Exupéry, Pilote de guerre 
 

Ao assistirmos à transição do paternalismo para o exercício da autonomia do 

doente, o profissional de saúde passa a ter a responsabilidade de partilhar a 

informação e de discutir alternativas com o doente. O respeito pela dignidade do 

Homem está presente quando o profissional de saúde adopta esta postura, ao 

promover a capacidade de pensar, decidir e agir do doente. O respeito pela 

autonomia do indivíduo requer que o seu consentimento seja obtido, ou que a sua 

recusa seja aceite, antes de submetê-lo a procedimentos preventivos, diagnósticos 

ou terapêuticos. O consentimento é um acto de decisão voluntária, realizado por 

pessoa competente, esclarecida, por adequada informação e capaz de deliberar, 

tendo compreendido a informação facultada. 

O acto de consentir é um processo e não um evento isolado, devendo ser 

livre, voluntário, consciente. 

Devemos prestar atenção ao significado de consentimento informado e mais 

ainda ao conhecimento que os enfermeiros apresentam sobre ele. De acordo com 

MARIZ “Os profissionais de saúde no processo do consentimento informado, terão de 

ter presentes os aspectos ligados ao próprio conceito, conhecer os destinatários 

enquanto pessoas doentes, respeitá-los nas suas diferenças e informar 

comunicando”414. 

                                            
414 MARIZ, Manuel Augusto Duarte (2005), p. 46. 
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O consentimento informado tornou-se essencial no exercício da prática do 

cuidar em enfermagem. JÚLIO VIELVA415refere que a Convenção dos Direitos do 

Homem e da Biomedecina, no art. 5, estabelece que o consentimento é um requisito 

de qualquer intervenção no domínio da saúde416, sem excluir as intervenções 

realizadas pelos enfermeiros. Este Autor defende que o enfermeiro deve contar com 

o consentimento informado nos cuidados que realiza. Como muitos dos cuidados de 

enfermagem se repetem diariamente ao mesmo doente, como é o caso dos 

cuidados de higiene e conforto, estas acções não necessitam de um consentimento 

formal diário, sendo legítimo o enfermeiro presumir o consentimento. No entanto, 

deve ser ressalvado ainda que o consentimento, quando preliminarmente recolhido 

para uma dada acção, o foi dentro de determinada situação. Sendo assim, quando 

ocorrem alterações significativas no estado de saúde inicial ou nos cuidados de 

enfermagem pelo qual o consentimento foi dado, este deverá ser livremente 

renovado. O consentimento informado não pressupõe imutabilidade e permanência, 

podendo ser revogado a qualquer instante, por decisão voluntária, livre e 

esclarecida, sem que ao doente sejam imputadas sanções de qualquer espécie. 

A Ordem dos Enfermeiros introduz expressamente o tema do consentimento 

informado. 

O enfermeiro tem um papel preponderante na prática do consentimento 

informado. O enfermeiro, num clima de segurança, com tempo suficiente, é capaz de 

detectar e suprimir lacunas de informação e, sempre que possível, deve completar a 

informação e esclarecer as dúvidas necessárias numa verdadeira relação de 

confiança. O enfermeiro pode certificar-se se o consentimento é livre, ou está sujeito 

a factores que interferem no exercício da liberdade. De acordo com Bergun417 o tipo 

de conhecimento (e de modo de conhecer) necessário para um julgamento ético 

deve ser partilhado. Desta forma os enfermeiros e os doentes em conjunto, 

procuram compreender o que significam os factos objectivos que se desenrolam ao 

longo das experiências individuais. Então, esta relação enfermeiro-doente subsiste 

                                            
415 VIELVA, Júlio, (2002), Ética de la Profesiones. Enfermería, Bilbao: Editorial Descleé de 
Brouwer, SA. 
416 Cf. VIELVA, Júlio, (2002), p. 177. A respeito deste artigo SILVA, P. (1997), Bioética. 
Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, Lisboa: Edições Cosmos, p. 39, 
comenta que “qualquer intervenção no corpo humano carece do consentimento do indivíduo. 
O consentimento, para ser válido tem de ser livre e esclarecido”. 
417 Cf. BERGUN, Vangie (1993), “Participatory Knowledge for Ethical Care”, in Bioethics 
Boletim 5 (2), Canadá: Alberta. 
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com o fim de aplicar um princípio ético, mas fornece a ocasião para compreender, 

por exemplo, o que significam determinados cuidados de enfermagem, sendo este 

aspecto que fornece o fundamento para um real e verdadeiro cuidar ético. 

Com o avanço, cada dia mais persuasivo dos direitos humanos, o cuidar em 

enfermagem, em regra, só alcança sua verdadeira dimensão e o seu incontestável 

destino quando se tem o consentimento do doente. Um ponto também importante é 

a nossa posição perante este aspecto, somos da opinião que o doente deve ter 

oportunidade de ser um participante informado, tendo um papel activo nas decisões 

tomadas acerca de si. 

Devemos para todo o procedimento de enfermagem pedir uma autorização 

prévia. Este fundamento atende ao princípio da autonomia ou da liberdade, onde 

todo o individuo tem consagrado o direito de ser autor do seu próprio destino, e de 

optar pelo caminho que quer dar à sua vida. No entanto, exige-se não só o 

consentimento puro e simples, mas o consentimento esclarecido e livre. Portanto, 

para se ter garantia da liberdade de consentir, é preciso que a prática quotidiana nos 

cuidados de enfermagem esteja imbuída da noção do respeito pelo princípio da 

autonomia individual. A autonomia é a qualidade que engrandece uma decisão. 

No dia-a-dia não podemos confundir a persuasão com manipulação. A 

persuasão é éticamente aceitável, entendida como tentativa de induzir alguém, por 

meio de apelos à razão, para que livremente aceite crenças, atitudes, valores, 

intenções ou acções da pessoa que persuade. Por sua vez, a manipulação tem um 

valor ético contrário, pois tenta fazer com que o indivíduo realize o que o 

manipulador pretende. 

Na prática do cuidar em enfermagem, o consentimento informado deve ser 

sempre solicitado, quer na prestação dos cuidados de higiene e conforto, quer nas 

pesquisas de glicemia, quer na administração de medicação. O enfermeiro, no 

entanto, deve utilizar toda a perspicácia e bom senso porque, em muitas situações, 

os gestos e expressões do doente demonstram a sua aceitação, ou não aceitação, 

perante determinada intervenção do enfermeiro. Este deve prestar informações 

honestas e compreensíveis de todos os procedimentos que realiza. A informação no 

processo do consentimento é algo imprescindível para que este seja considerado 

válido O processo de consentir deve dar oportunidade de reflexão, deve possibilitar 

o reforço da compreensão do doente. 
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O enfermeiro deve ser o defensor dos direitos do doente, capaz de promover 

e proteger a sua autonomia. Autonomia é um princípio “prima facie” e não deve ser 

convertida em direito absoluto, os seus limites devem ser dados pelo respeito à 

dignidade e à liberdade dos outros e da colectividade. Concordamos com SINGER, 

que diz “(…) para serem eticamente defensáveis, é preciso demonstrar que os actos 

com base no interesse pessoal são compatíveis com princípios éticos de bases mais 

amplas, pois a noção de ética traz consigo a ideia de alguma coisa maior que o 

individual”418. Se a autonomia não é um princípio absoluto, não há motivo para se 

continuar a agir de modo a conservar a tradicional postura paternalista, que usurpa o 

direito moral da pessoa autónoma de decidir. 

O desafio para os enfermeiros e para os restantes profissionais de saúde 

aponta no sentido de equacionar o direito do doente de receber cuidados com o 

estímulo e a compreensão da responsabilidade crescente com a sua própria saúde. 

Os enfermeiros, no contacto com o doente, devem estar atentos aos seus pedidos, 

considerando-o como um ser único, respeitando a sua individualidade, mantendo 

uma postura de acolhimento, evitando atitudes estereotipadas ou preconceituosas. 

Os enfermeiros devem ter em atenção que o conhecimento compreensivo 

necessário para o julgamento clínico ético se desenvolve através da participação 

(partilha) onde os profissionais se esforçam por compreender o que significa o 

cuidado prestado para o doente. Tendo presente a noção de pessoa, devemos 

reflectir sobre o cuidar, perspectivando o doente como ponto central do exercício da 

profissão de enfermagem. 

De acordo com ANTUNES “(…), uma correcta informação sobre a doutrina do 

consentimento informado, enquadrado num âmbito mais alargado dos direitos e 

deveres da pessoa doente, pode concorrer para que a afirmação da dignidade 

humana no âmbito da saúde venha a ser uma realidade”419. 

Este estudo para além de tentar situar os saberes acumulados sobre o 

consentimento informado, pretendeu também constatar de que forma os enfermeiros 

do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia o valorizavam. 

A predominância do género que integra os serviços com população de 

enfermagem influencia significativamente as características de que este se reveste. 

                                            
418 SINGER, Peter (1994), Ética Prática, São Paulo: Martins Fontes, p. 18. 
419 ANTUNES, Alexandra (1998), p. 27. 
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Na prática do cuidar, podendo à partida esperar-se um desenvolto feminino com um 

grau de diferenciação positiva significativo em relação ao sexo oposto, no nosso 

estudo tal não foi detectado. Não quer isto dizer que não existem diferenças ao nível 

do cuidar. Os princípios orientadores são os mesmos para a população feminina e 

masculina e estes são utilizados da mesma forma e na mesma ordem de grandeza 

por cada um dos géneros. A forma como cada um dos géneros com base nos 

princípios que fundamentam a sua prática, orientam e tornam característica a sua 

arte de cuidar não foram objecto de apreciação neste estudo. 

Este estudo fica marcadamente influenciado por uma amostra essencialmente 

feminina e jovem podendo as suas conclusões não serem passíveis de serem 

generalizadas para a globalidade da população da enfermagem portuguesa, mas 

são consistentes com a realidade dos serviços analisados. Apresenta 

especificidades académicas que a colocam num nível de elevação dado que são 

predominantemente licenciados. 

Nem sempre as boas características individuais implicam uma situação de 

reconhecimento e estabilidade profissional. A precaridade na relação jurídica de 

emprego é um facto constatado no estudo. Parece mesmo que o vínculo definitivo à 

função pública é um prémio já hà muito arredado do normal funcionamento das 

instituições dependentes do estado. 

Estamos em condições de afirmar que a globalidade dos enfermeiros 

considera saber o que é o consentimento informado. É nossa opinião que a 

abrangência dos conhecimentos sobre esta matéria por enorme que seja, talvez não 

seja completamente interiorizada pela amostra. Em concordância com a nossa 

opinião, existe o reconhecimento que os conhecimentos sobre a matéria podendo 

ser bons não atingem o nível de excelência. 

No contexto do cuidar em enfermagem o consentimento informado é um de 

entre muitos procedimentos de boas práticas a que o enfermeiro deve atender. Seria 

por ventura fácil relegá-lo para segundo plano visto haver historicamente uma maior 

ligação com os actos médicos. Felizmente os enfermeiros capazes de incorporar os 

princípios éticos e deontológicos como valores verdadeiros e não apenas como “letra 

morta”, fizeram-nos concluir que a grande parte destes enfermeiros já os assumiu 

como seus. 

A noção de ensino de enfermagem encontra-se enraizada na profissão já há 

bastantes anos. Informar ensinando, cada vez mais é prática corrente no contacto 
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com os doentes, pedir o consentimento sobre aquilo que não se tem conhecimento é 

dissonante com a coerência de uma prática que se quer beneficente. Mesmo nos 

actos mais rotineiros a maioria da população em estudo afirma demonstrar 

congruência entre os princípios e a prática do cuidar. Quando questionados acerca 

da motivação que os leva a adoptar estas boas práticas, a maioria dos enfermeiros 

continua a afirmar que o princípio de autonomia dos doentes é um valor que se 

sobrepõe à etiqueta socialmente agradável do consentimento vulgar. 

O envolvimento dos doentes em todo o processo do cuidar em enfermagem 

desde o planeamento até a sua implementação encontra-se enriquecido pela 

participação activa do doente. O processo decisório não é mais um acto sentenciado 

por elementos doutos infalíveis, e quase omniscientes.  

Na escolha de uma métrica capaz de avaliar as atitudes dos enfermeiros na 

sua prática de cuidar, nomeadamente na perspectiva da análise do consentimento 

informado, ousamos decompô-la em três dimensões que de uma forma simples 

permitiram analisar de forma profunda tão difícil tarefa. O juízo, as práticas 

nomeadas aqui por factos e o conhecimento conseguiram evidenciar a cotação dos 

enfermeiros numa escala valorativa. Cerca de noventa por cento dos enfermeiros 

ficaram cotados acima do ponto médio nas três dimensões, e destes cerca de um 

terço no nível de excelência. Não parece ser contudo uma população em que a auto-

estima se encaixe na vanglória dado que na sua auto-avaliação afirmaram não se 

considerarem superiormente dotados. 

Em função do conhecimento que os enfermeiros afirmam possuir, existe uma 

clara diferença de “atitude” acerca do consentimento informado, o que se confirma 

quer nos conhecimentos evidenciados quer nas práticas resultantes. A correcta 

avaliação pessoal é um passo necessário para um investimento acertado. Neste 

estudo parece-nos correcto afirmar que houve genuinidade tanto na auto-avaliação 

como nas práticas consumadas dada a coerência das evidências estatísticas. 

Existe também uma correlação significativa na “atitude” perante o 

consentimento informado, em função da valorização que lhe é atribuída, uma vez 

mais evidenciada pelos factos e conhecimentos expressos. Seria incongruente 

valorizar sem que isto fosse implementado na prática e sustentado por 

conhecimentos bem fundamentados. Contudo a expressão bem portuguesa “olha 

para o que eu digo e não para o que eu faço” não é justificativa nem abonatória para 

um grupo profissional que cada vez mais quer elevar o seu estatuto. 
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Mesmo quando existe uma percepção pouco positiva acerca da possibilidade 

de implementação do consentimento informado não foram encontradas alterações 

estatisticamente significativas na atitude dos enfermeiros perante tão grandioso bem 

como é o consentimento informado. Somos levadas a deduzir, mesmo em condições 

adversas, que os princípios fundamentais que alicerçam a profissão de enfermagem 

são uma força motriz capaz de superar muitas das dificuldades que se lhe deparam, 

onde outros possivelmente parariam. 

Nem mesmo os anos são factores determinantes para que a “atitude” se 

tenda a modificar. Seria compreensível que o excesso de juventude ou o peso dos 

anos tendessem a apresentar comportamentos face ao consentimento informado 

algo díspares. Esta é uma suposição não sustentada pelas evidências estatísticas. 

Os bons princípios são-o sempre, e quando assumidos como tal, são orientadores 

efectivos de uma prática coerente. 

Finalmente podemos também constatar que onde mais frequentemente se 

aplica o consentimento informado, mais claramente se manifesta uma diferença de 

“atitude” perante este, o que é evidenciado nas práticas do cuidar, assim como, 

quanto maior é o conhecimento sobre a matéria em questão, melhor é o correcto 

desempenho na prática do cuidar. 

Resta-nos salientar que quando confrontados com as questões do inquérito 

utilizado, os enfermeiros tiveram que reflectir mais profundamente nas questões da 

dimensão juízo e secundariamente nas de domínio do conhecimento. Poderemos 

inferir, que os problemas ético-deontológicos obrigam a mobilizar frequentemente a 

erudição acumulada, mas muito mais marcantemente arbitrar perante factos 

concretos, nem sempre encontrando facilidade nas respostas a adoptar. 

A sabedoria prática para a ética nos cuidados de enfermagem deve ser obtida 

ao longo das acções com os doentes. Cabe, portanto, aos serviços e aos 

enfermeiros no relacionamento com os doentes, exercer o papel de seus 

defensores, pois o respeito pela sua autonomia é a base do processo pedagógico 

para o desenvolvimento da capacidade de decisão autónoma. 
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Pedido de Autorização para a Aplicação do Questionário 
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Enfermeira Directora dos Serviços de Enfermagem 

do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia 

 

 

 

Olga Maria de Oliveira Almeida, a exercer funções de Enfermeira Graduada no 

serviço de Cuidados Intensivos Cardio Torácica e aluna do II Mestrado em Bioética 

da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto encontra-se a realizar a sua 

dissertação de Mestrado subordinada ao tema “O Consentimento Informado na 

Prática do Cuidar em Enfermagem”. A dissertação tem como orientadora a Dr.ª 

Helena Melo, professora do Mestrado em Bioética. 

Solicita pois a Vossa. Excelência, autorização para que possa aplicar, durante o 

corrente mês e próximo, o questionário (em anexo) dirigido aos enfermeiros dos 

serviços de cirurgias gerais e de especialidades e dos serviços de medicina do 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, no sentido de obter informações para o 

trabalho em causa. A ética, o segredo e a deontologia profissional são integralmente 

respeitados em todas as fases deste trabalho. 

Agradeço antecipadamente a colaboração prestada. 

 

 

 

Pede deferimento 

Vila Nova de Gaia, 20 de Janeiro de 2006 
 

 

Olga Maria de Oliveira Almeida 
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ANEXO II 

Autorização concedida pela Enfermeira Directora do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia para a Aplicação do Questionário 
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ANEXO III 

Questionário Dirigido aos Enfermeiros dos Serviços de Cirurgia Geral e de 
Especialidades e dos Serviços de Medicina do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia. 
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Nota Introdutória 

 
 

Caro colega: 
Sou Olga Maria de Oliveira Almeida, Enfermeira do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia, e encontro-me a realizar um trabalho subordinado ao tema “O 
Consentimento Informado na Prática do Cuidar em Enfermagem”, o qual me é 
solicitado para conclusão de II Mestrado em Bioética da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto. 
Ressalvo que a concretização deste estudo só será possível se obtiver a sua 
participação no preenchimento deste questionário. Neste sentido, apelo à sua 
compreensão para que o preencha com sinceridade, pedindo que remeta as suas 
respostas para o que realmente faz e não para o que julga ser o seu ideal. 
É fundamental responder a todas as questões dado que respostas em branco, por 
motivos estatísticos, invalidam todo o questionário. 
A ética, o segredo e a deontologia profissional são integralmente respeitados em 
todas as fases deste trabalho. 
 
 
 
 
 

Desde já o meu muito obrigado pela sua colaboração e disponibilidade. 
 
 

Atenciosamente 
 

Olga Almeida 
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Parte I – Dados de caracterização pessoal 
 

1-Sexo: 
Feminino � 
Masculino � 
 
 

2-Idade _______ (anos) 
 
 
3-Estado Civil: 

Solteiro(a) � 
Casado(a) � 
Viúvo(a) � 
Divorciado(a) � 
União de facto � 
 
 

4-Habilitações profissionais/académicas: 
Curso Geral de Enfermagem � 
Bacharelato em Enfermagem � 
Licenciatura em Enfermagem � 
Curso de Especialização em Enfermagem � 
Pós-graduação � 
Mestrado � 
Doutoramento � 
Outra � 
 
 

5-Categoria Profissional 
5.1Vínculo precário 

Enfermeiro com contrato de trabalho a termo certo � 
Enfermeiro com contrato administrativo de provimento � 

5.2Quadro 
Enfermeiro � 
Enfermeiro Graduado � 
Enfermeiro Especialista � 
Enfermeiro Chefe � 
Enfermeiro Supervisor � 
Enfermeiro Director � 
 
 

6-Tempo de exercício profissional ________ (anos) 
 
 
7-Serviço actual ____________________________________________ 
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Parte II 
 

1. Sabe o que é o consentimento informado? 
Sim � Não � 

2. Considera os seus conhecimentos sobre consentimento informado: 
Maus �  Medíocres �  Suficientes �  Bons � Muito Bons � 

3. Os conhecimentos que tem sobre consentimento informado são suficientes para 
a sua prática quotidiana. 

Sim � Não �  Não sei � 
4. Em doentes capacitados para o expressarem: 

4.1. É aconselhável obter o consentimento informado para intervenções de 
enfermagem autónomas. 

Sim � Não �  Não sei � 
4.2. Presta cuidados sem obter o consentimento informado do doente? 

Sim � Frequentemente � Raramente � Não �  Não sei � 
4.3. Explica ao doente “o que vai fazer”, em detrimento de “se o pode fazer”? 

Sim � Frequentemente � Raramente � Não �  Não sei � 
4.4. O consentimento informado tem de ser obtido para intervenções de 

enfermagem autónomas. 
Sim � Não �  Não sei � 

4.5. É aconselhável obter o consentimento informado para intervenções de 
enfermagem interdependentes. 

Sim � Não �  Não sei � 
4.6. O consentimento informado tem de ser obtido para intervenções de 

enfermagem interdependentes. 
Sim � Não �  Não sei � 

5. Solicitou alguma vez nos últimos 30 dias o consentimento informado para os 
cuidados de enfermagem autónomos que prestou? 

Sim � Não �  Não sei � 
6. Solicitou alguma vez nos últimos 30 dias o consentimento informado para os 

cuidados de enfermagem interdependentes que prestou? 
Sim � Não �  Não sei � 

7. O consentimento informado só é válido quando expresso num documento escrito. 
Sim � Não �  Não sei � 

8. É desejável o consentimento informado através de documento escrito para as 
intervenções de enfermagem autónomas. 

Sim � Não �  Não sei � 
9. O consentimento informado escrito visa primariamente beneficiar o doente e 

secundariamente desresponsabilizar o profissional de saúde. 
Sim � Não �  Não sei � 

10. O consentimento informado escrito visa primariamente desresponsabilizar o 
profissional de saúde e secundariamente beneficiar o doente. 

Sim � Não �  Não sei � 
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11. O consentimento informado escrito garante ao doente o esclarecimento 
relativamente às intervenções a praticar. 

Sim � Não �  Não sei � 
12. Com que frequência pede consentimento oral ao doente, para efectuar pesquisas 

de glicemia? 
Sempre � Frequentemente Raramente� Nunca � Não sei � 

13. O consentimento oral pedido ao doente para efectuar por exemplo pesquisas de 
glicemia - considera-o consentimento informado ou delicadeza e boas maneiras? 

Consentimento informado � Delicadeza e boas maneiras � Não sei � 
14. Caso o doente não queira ser informado podemos falar de “consentimento livre e 

esclarecido”? 
Sim � Não �  Não sei � 

15. Depois de obtido o consentimento informado, considera necessário repetir o 
pedido sempre que se realize a intervenção inicialmente consentida? 

Sim � Não �  Não sei � 
16. O enfermeiro é deontologicamente obrigado a pedir sempre o consentimento 

informado ao doente sobre todos os cuidados de enfermagem que presta. 
Sim � Não �  Não sei � 

17. Considera possível ter tempo para obter o consentimento informado (ainda que 
só verbal), para todas as intervenções de enfermagem que pratica em doentes 
capazes de o expressar durante um turno normal de trabalho? 

Sim � Não �  Não sei � 
18. A decisão final num processo de consentimento informado, cabe sempre ao 

doente desde que maior de 14 anos e na plena posse das suas faculdades 
mentais. 

Sim � Não �  Não sei � 
19. No caso do doente maior de idade estar temporariamente inconsciente, cabe à 

família tomar a decisão sobre a intervenção terapêutica proposta. 
Sim � Não �  Não sei � 

20. No caso das crianças, os responsáveis pelo consentimento informado são os 
pais ou tutores legais. 

Sim � Não �  Não sei � 
21. Juridicamente o consentimento informado só é válido com o preenchimento e 

assinatura de um documento que o expresse. 
Sim � Não �  Não sei � 

22. O consentimento informado tem inerente o paternalismo do profissional de 
saúde. 

Sim � Não �  Não sei � 
23. Numa situação emergente em que é necessário actuar o mais rápido possível, 

presume-se o consentimento. 
Sim � Não �  Não sei � 

24. O consentimento presumido, tem subjacentes os princípios de Não Maleficência 
e da Beneficência. 

Sim � Não �  Não sei � 
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25. O consentimento informado deve ser um documento personalizado para cada 
doente, dele constando a sua situação clínica, os actos previstos e os riscos da 
execução, bem como a indicação de que o paciente de tudo foi devidamente 
informado, obteve esclarecimentos, que solicitou informação e a compreendeu. 

Sim � Não �  Não sei � 
26. Considera o consentimento informado para intervenções de enfermagem. 

Nada importante � Pouco importante � Indiferente � Importante � Muito 
importante � 

27. Ao informar o doente com vista a obter o seu consentimento procura: 
27.1. Falar apenas das questões que considera mais relevantes. 

Sim � Não �  Não sei � 
27.2. Focar todos os aspectos relacionados com a intervenção. 

Sim � Não �  Não sei � 
27.3. Deixar espaço aberto para as dúvidas do doente. 

Sim � Não �  Não sei � 
27.4. Responder apenas às questões do doente. 

Sim � Não �  Não sei � 
27.5. Verificar se o doente entendeu tudo o que lhe foi transmitido. 

Sim � Não �  Não sei � 
28. Na obtenção do consentimento informado o meio mais ajustado para a sua 

aquisição deve ser a forma oral ou a forma escrita? 
Forma oral � Forma escrita �  Não sei � 

29. Na forma escrita o consentimento informado deve ser expresso num documento 
genérico, não mencionando o que especificamente ao doente foi informado e 
sobre o que ele concorda. 

Sim � Não �  Não sei � 
30. Na forma escrita o consentimento informado deve ser expresso num documento, 

mencionando especificamente sobre o que o doente foi informado e sobre o que 
ele concorda. 

Sim � Não �  Não sei � 
31. Para todas as decisões de saúde que, por apresentarem questões bioéticas 

delicadas devam implicar a obtenção do consentimento informado escrito: 
31.1. Devem ser identificadas e determinadas pela equipa nos respectivos 

serviços, após serem objecto de reflexão prévia  
Sim � Não �  Não sei � 

31.2. Devem ser determinadas apenas pelo responsável do Serviço. 
Sim � Não �  Não sei � 

31.3. Devem ser sempre objecto de apreciação pelas comissões de ética para a 
saúde. 

Sim � Não �  Não sei � 
31.4. Devem ser objecto de reflexão por parte dos técnicos de saúde com os seus 

pares de outras unidades hospitalares. 
Sim � Não �  Não sei � 

 



“ O Consentimento Informado na Prática do Cuidar em Enfermagem” – Questionário. 

 268

31.5. Devem constar nos manuais de boas práticas, adoptados pelo Serviço. 
Sim � Não �  Não sei � 

32. Sendo a tendência actual preocuparmo-nos com a relação profissional de saúde-
doente em termos de qualidade dos cuidados de saúde com vista à melhor 
qualidade de vida possível, e sabendo que os direitos do doente (da pessoa 
humana) estão cada vez mais concretizados e aparentemente defendidos (pelo 
menos no mundo ocidental). Qual a sua opinião sobre a obrigatoriedade do 
consentimento informado nas intervenções de enfermagem? 

32.1. É obrigatório. 
Sim � Não �  Não sei � 

32.2. É importante mas não obrigatório. 
Sim � Não �  Não sei � 

33. É frequente no seu serviço, surgirem situações de aplicação do consentimento 
presumido? 

Sim � Não �  Não sei � 
34. Conhece o impresso standard de consentimento informado do hospital onde 

exerce a sua profissão? 
Sim � Não �  Não sei � 

35. Acha o impresso standard do hospital onde exerce a sua profissão adequado e 
suficiente para um consentimento livre e esclarecido? 

Sim � Não �  Não sei � 
36. Sobre o doente capaz (fisicamente e legalmente), e o seu poder de decisão, 

expresse a sua opinião: 
36.1. Para qualquer procedimento ao doente este deverá expressar sempre o seu 

consentimento informado. 
Sim � Não �  Não sei � 

36.2. Quando o doente colabora espontaneamente nos procedimentos de 
enfermagem não é necessário pedir o seu consentimento. 

Sim � Não �  Não sei � 
36.3. Os doentes podem decidir o que rejeitam. 

Sim � Não �  Não sei � 
36.4. O respeito pela decisão do doente é uma obrigação de todo o profissional de 

saúde. 
Sim � Não �  Não sei � 

36.5. O consentimento presumido pode ser sempre adoptado até que o doente 
manifeste a sua discordância. 

Sim � Não �  Não sei � 
37. Enumere por favor, por ordem decrescente de importância, quais as questões 

colocadas neste questionário, que lhe causaram maior preocupação 
ética/deontológica (em número de três). 
1ª  nº _______ (Mais Importante) 
2ª  nº _______ 
3ª  nº _______ (Menos Importante) 

Fim do Questionário. 


